FIRHÀBITAT. Fira de la Bioconstrucció i l’Eficiència
Energètica

Oportunitats, tendències i
reptes en digitalització del
sector de la transformació
de la fusta.
El projecte WOODMARKETS
Jornada tècnica
Avià, divendres 3 de juny de 2022

Lloc de realització

Presentació

Sala IEB
Plaça de l'Ateneu
08610 Avià
https://www.firhabitat.com/la-fira

El teixit productiu de transformació de la fusta a Catalunya i en
d’altres regions europees es troba conformat majoritàriament
per petites i mitjanes empreses, les quals representen un actiu i
contribueixen a generar ocupació, uneixen cadenes de valor forestals
al voltant de la bioeconomia i juguen un paper rellevant en el
reequilibri territorial.

Inscripcions
A través de RuralCat:
Inscripcions
Per a més informació:
secretaria@gremifustaimoble.cat

Certs elements com la fragmentació i la manca o escàs nivell de
digitalització actuen com a barreres i limiten la capacitat d’ innovació,
d’inversió d’aquestes empreses i poden arribar a frenar l’accés a
mercats potencialment més grans, provocant que el sector estigui
subjecte a una forta competència internacional i que siguin menys
resilients i més vulnerables a canvis estructurals.
En aquesta jornada presentem el projecte Europeu “WoodMarkets”,
que té per objectiu donar suport a la introducció i reforçar la
digitalització en les empreses de la indústria fustera, per tal
d’augmentar capacitats, visibilitat, competitivitat i resiliència davant
un mercat global i cada vegada més digital. A través d’un servei
transnacional de suport a la digitalització i indústria 4.0, es posaran
a disposició eines digitals, connectaran necessitats amb proveïdors
tecnològics i orientant les empreses en termes de millora de la
producció, gestió empresarial/processos interns i comerç electrònic/
màrqueting digital.

Programa
15.00 h Benvinguda. Que és el projecte WoodMarkets?
Estat de digitalització de les empreses de transformació
de la fusta a Catalunya
Sra. Ester Blanco. Responsable de Transferència Tecnològica.
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC).
15.15 h Mites i llegendes de la transformació digital.
Una mirada al futur
Sr. Joan Guasch. Director de Desenvolupament
Internacional i Programes Públics d’EURECAT.
15.30 h Cas d’èxit al sector de la fusta
Introdueix: Sra. Marta Loza. Gerenta del Gremi de la Futa
i el Moble.
Sr. Ignasi Caus. Gerent de Tall Fusta. Construcció
d’habitatges amb fusta.
15.45 h Torn obert de preguntes. Espai de debat i tancament
de la jornada
Moderen: Sra. Marta Loza i Sra. Ester Blanco.
16.00 h Cloenda de la jornada

Organització

Col·laboració

229049 / 1,00

