ECONOMIA

EL 9 NOU

Dijous de la setmana que ve, el recinte firal del Sucre de Vic acollirà dues
fires que es complementen. Una és el
Congrés-Fira de la Fusta Constructi-

va a Catalunya, que es fa per segona
vegada. L’altra és la primera edició de
la Fira d’Autoconsum Elèctric, que es
farà cada dos anys combinant-la amb
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la de la biomassa. El president del Gremi de la Fusta i el Moble, l’osonenc
Joaquim Feixas, parla de l’impuls que
volen donar al sector.

“Volem valoritzar la fusta
des de l’arbre fins al moble”

Prop de 70
empreses a les
fires de fusta
constructiva i
autoconsum, a Vic

Entrevista al president del Gremi de la Fusta i el Moble, Joaquim Feixas
Vic

Vic
D.A.

Joaquim Feixas és des del
juny passat el president del
Gremi de la Fusta i el Moble,
una entitat que aglutina
més de 400 empreses de tot
Catalunya tot i que va néixer
fa pocs anys. És un gremi
d’àmbit territorial que té
com a objectiu reivindicar la
fusta en diferents aspectes.
Feixas és el director general
de Mecanitzats Kim, de Torelló.
Quins són els objectius del
gremi que presideix?
Som una entitat que té uns
sis anys i encara s’està consolidant, però una de les coses
més importants és valoritzar
la fusta des de l’arbre fins al
moble. Desentendre’ns de la
idea del fuster amb el ribot
i visibilitzar, per exemple, la
mecanització de les empreses. En aquest sentit, ens
concentrem a fer activitats
no gaire grans però que tinguin un resultat.
La Fira de la Fusta Constructiva que es farà per
segon cop a Vic a partir
de dijous que ve, és un
d’aquests èxits?
Sí, l’any passat va anar
molt bé i això ha fet que
aquest any hi hagi més participants –més de 40 empreses
del sector– en un espai de
1.600 metres quadrats. El que
es visualitzarà és que el de la
fusta no és un sector mort.
Però sí que ha estat temps
en somort i la crisi del 2008

Prop de 70 expositors
ompliran el recinte firal del
Sucre a Vic des de dijous
que ve, dia 19, fins al dissabte 21. D’una banda, es fa
la segona edició de la Fira
Constructiva, amb una quarantena d’expositors de tot
Catalunya, i la celebració del
II congrés amb ponències de
professionals internacionals
com Jean-François Collart,
d’Agence Collart, o Juan José
Ugarte, director del Centro
de Innovación en Madera
UC de Xile. També hi haurà, dissabte, un concurs de
construcció ràpida de fusta
amb cinc equips diferents
que treballaran durant vuit
hores, segons va explicar el
gerent del Gremi de la Fusta
i el Moble, que és qui l’organitza, Salvador Ordóñez.
La presentació d’aquesta
fira i la primera edició de la
d’Autoconsum Elèctric la van
fer el regidor de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic,
Benjamí Dòniga, i el gerent
d’Ofim, Bernat Vilarasau.
La fira segueix el camí marcat pel govern català de fer
la transició energètica de
Catalunya, va recordar Dòniga, i es preveu que el nou
model energètic sigui 100%
renovable l’any 2050. La fira
de l’autoconsum elèctric
tindrà 27 expositors provinents de Catalunya, Euskadi,
Andalusia i la Comunitat de
Madrid.

SAGI SERRA

Dolors Altarriba

Joaquim Feixas, recolzat en uns palets que formen part de la decoració de la fira, dimecres al recinte firal del Sucre

no hi va ajudar....
És veritat. Per exemple,
ens trobem que no tenim a
Catalunya cap empresa que
faci els aglomerats de fusta,
han de venir d’altres llocs
com França o Galícia. Per
tant, hi ha part del procés
de la indústria que no es fa
aquí. Però alhora les empreses s’han mecanitzat molt i
cada vegada els arquitectes
valoren la fusta per a la construcció. Es fan, per exemple,
ja, blocs de set pisos d’alçada
amb fusta i de forma sostenible. Ja no només parlem de
fusta ornamental.
Potser perquè Catalunya
no té el bosc adequat per
això. De la fusta del bosc
per a la indústria només se

n’utilitza un 5%. És així?
Bé, no tenim un bosc humit
on pot créixer un tipus d’arbres com al País Basc, però
també és cert que el bosc s’ha
anat deixant que anés al seu

Quan es preveu
nova formació no
es parla de la fusta
aire i ara s’ha recuperat una
mica aprofitant-lo per fer
biomassa, però podria haverhi fusta per a la construcció.
La de l’ús dels boscos és una
dinàmica que hem de canviar i en aquest sentit es vol
impulsar una denominació
d’origen de fusta catalana.

Hi ha prou formació per al
sector?
Aquest és un altre dels problemes. No se’n parla, d’operaris de la fusta, quan els
mestres parlen de formació.
Com si no existís. I costa trobar joves que ho coneguin o
s’hi vulguin dedicar. Aquest
és un altre dels objectius que
s’ha proposat el gremi, que
ara aglutina el 20% dels treballadors del sector amb els
socis que té. L’altre és, justament, aconseguir més socis.
Ara bé, la gent no s’ha d’associar perquè se li solucioni un
problema particular. Associant-se es troben solucions
globals que serveixen per a
tots i ens ajuda a conèixer el
sector.

PREUS AGRARIS
FRISONS (+de 211 kg): 3,66-3,60-2,34 (=)

Llotja de Bellpuig (9-10-17)
CONILL: 2,12 (+0,09)
POLLASTRE VIU: 0,87 (=) - 0,95 (–0,48)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,50 (=) - 1,47 (–0,64)
OUS ROSSOS: xl: 1,25 - l: 1,12- m: 1 - s: 0,75
OUS BLANCS: xl: 1,25- l: 1,12- m: 1 - s: 0,75
GALLINA SEMIPESADA: 0,15- 0,17- 0,18 (=)
GALLINA PESADA: 0,42 (=)
GALL: 0,05 (=)
ESTRUÇ: 1,80 (=)

Llotja de Vic (7-10-17)
PORC: 1,577/1,589 (-0,076)
GARRINS RAÇA: recollida: 21/23 (=)
PARTIDA GRAN: 39/40,50 (-0,50)
ANOLLS (des de 351 k g): 4,11-4,00-3,73-3,57 (=)
VEDELLS (fins a 350 kg): 4,19-4,03-3,81-3,66 (=)

FRISONS (fins a 210 kg): 3,63-3,44-2,08 (=)
VEDELLA (261 A 300 Kg): 4,09-3,89-3,83-3,47-2,81 (=)

ORDI LLEIDA: 173 (+3)
SORGO: s/o

VEDELLA (221 a 260 kg): 4,22-4,02-3,91-3,58-2,80 (=)

Llotja de Barcelona (10-10-17)

VEDELLA (180 a 220 kg): 4,24-4,00-3,88-3,68-2,82 (=)

GARROFA: 182/t (=)
GARROFA FARINA: 180/t (=)
SOJA: 310/t (+2)
MORESC UE: 174/t (=)
BLAT: 185/t (+1)
ORDI PAÍS: 174/t (=)
FARINA DE PEIX: 985/t (–10)
GIRA-SOL: 140/t (=)
MILL: 290/t (=)
COLZA: 198/t (+1)
SORGO: 173 (=)

VACA: 3,10-2,94,2,53 -2,03-1,53-1,33 (=)
FRISÓ: 70/120 (=/=)
ENCREUAT: 130/245 (=)

Mercolleida (6-10-17)
PORC VIU selecte: 1,195 (-0,057)
LLETÓ 20 kg: 30,00 (=)
XAI (23 a 25 kg): 3,60 (+0,10)
XAI (25 a 28 kg): 3,45 (+0,10)
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)
BLAT PINSO: 183 (+6)
BLAT PA: 189 (+6)
MORESC: 170 (-2)

Divendres, 13 d’octubre de 2017

Grans del Lluçanès / Saipol (6-10-17)
GRA DE COLZA-Collita 2017: sense preu

