
                                
 

 

Presentació de la Guia: 
Tria sostenible de fusta en 

elements urbans 
 

Dijous, 30 de gener de 2014, a les 18:00 h 
Sala actes del CAATEEB (Bon Pastor, 5) 

 
La fusta és un material ecològic i un recurs renovable, el qual es pot reutilitzar i 
reciclar fàcilment. Com a material resistent, bon absorbent acústic i bon aïllant 
tèrmic, per les seves qualitats higroscòpiques i estètiques, el consum de fusta 
en elements urbans és una bona elecció des del punt de vista ambiental, ja que 
contribueix a satisfer la demanda d’una societat que cada cop està més 
sensibilitzada en la preservació del nostre entorn.  
 
La fusta s’obté dels boscos i, de la qualitat i gestió d’aquests en depèn que la 
seva utilització sigui realment una opció correcta. Per poder garantir aquest 
aspecte hi ha certificats que garanteixen la legalitat i la sostenibilitat dels 
productes de fusta, com són la certificació forestal i la cadena de custòdia. 
D’altra banda, per assolir la major durabilitat, la fusta requereix d’una correcta 
planificació i control de l’execució i d’un manteniment periòdic, molt 
especialment si aquesta ha d’anar situada a l’exterior. En aquest sentit, les 
condicions del lloc on s’ubiqui l’element ens marcarà les característiques de la 
fusta i l’espècie a utilitzar.  
 
Programa de la sessió 
 
18:00 h  El perquè d’aquesta Guia 

Joan Puigdollers. Regidor de l'Ajuntament de Barcelona 
 
18:10 h  Continguts i utilitat de la Guia 

Xavier Casanovas. Rehabilitació i Medi Ambient. CAATEEB 
 
18:30 h  La comercialització de la fusta a Catalunya 

Ramon Gabarró. Director General de Gabarró Hermanos, S.A. i 
President de la Confederació Catalana de la Fusta. 

 
18:40 h  Tancant les portes a la fusta il·legal 

Miguel Angel Soto. GREENPEACE 
  
18:50 h Debat obert amb els assistents 
 

Inscripció gratuïta amb reserva prèvia. Tel. 93 240 20 60. Places limitades. 
S’oferirà una còpia de la guia a tots els assistents 


