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Innovació en producte, procés i en comercialització per introduir al mercat 
català fustes locals de característiques especials de major valor afegit 

Resum 
El projecte SINGULARWOOD està basat en la innovació en producte, en processos i 
en la comercialització, per introduir al mercat català fustes locals amb característiques 
especials / singulars, de proximitat i provinents d’una gestió forestal sostenible i posar-
les a disposició dels consumidors finals (fusters, ebenistes, artesans,...) mitjançant 
una plataforma virtual. 

 Objectius   
L’objectiu del projecte és valoritzar fustes de dimensions i característiques especials 
dels boscos de Catalunya, en especial la dels socis de la cooperativa Forestal de 
Catalunya, SCCL (Serveis Forestals -SF-) i de l’Agrupació Forestal del Montnegre i el 
Corredor SL (AFMC) a través de la innovació en producte, en procés per transformar-
lo i en mètodes/tècniques per a comercialitzar aquests tipus de fustes, presentant-les 
a mercat en un format diferent al que és habitual a Catalunya.  
En aquest sentit, el projecte té per finalitat introduir un nou producte “com a concepte 
diferent als formats de fustes taulonades a les dimensions estàndards dels grans 
magatzems” i oferir un producte pre-processat el mínim possible i assecat en 
condicions idònies per tal de garantir una qualitat tecnològica òptima i en format 
“boules”, seguint el model francès. La idea passa per introduir aquest producte al 
mercat detallista (artesans de la fusta, ebenistes, fusters, decoradors, arquitectes, 
aparelladors, ...), on hem identificat un “nínxol de mercat”. L’objectiu és la millora del 
resultat econòmic de les explotacions forestals i oferir la possibilitat que el propietari 
forestal pugui optar a un ventall més ampli i amb més valor afegit en el moment de 
vendre la seva fusta, un mercat diferent al que es destinava principalment aquesta 
fusta, l’embalatge i/o la bioenergia. 
Forma part també de l’objectiu del projecte, millorar la competitivitat de les dues 
agrupacions de productors forestals (Forestal de Catalunya, SCCL i Agrupació 
Forestal del Montnegre Corredor), que aglutinen als productors forestals i a les 
agrupacions de propietaris forestals, els quals amb l’aplicació de nous processos, 
poden afegir major valor als seus productes, reorientant-los cap a nous mercats locals, 
de proximitat i en circuits de distribució curts. 

 Descripció de les actuacions dutes a terme en el projecte        
- determinació dels criteris que haurien de regir la compra de la fusta (determinació de 
les “característiques especials”),  
-  establiment del model organitzatiu per la compra de la fusta, per la difusió i venda 
del producte, 
- concreció del model productiu: mides de serra, processat i tractament del producte 
- identificació dels agents clau i models contractuals per a la compra de la fusta i la 
seva traçabilitat 
- creació dels elements i de l’estratègia de comunicació i difusió 
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Resultats finals i recomanacions pràctiques 
El resultat final és la iniciativa empresarial “SingularWood” que té l’objectiu de facilitar 
la comercialització i donar un valor afegit a les fustes dels nostres boscos amb 
característiques especials i singulars. Tots i cadascun dels nostres productes són 
peces úniques. S’ha creat la plataforma virtual (www.singularwood.cat) on hi ha 
disponibles tots els productes “boules” per als clients finals: ebenistes, fusters, 
dissenyadors, ... A la mateixa plataforma hi ha una fitxa descriptiva de cada producte 
on s’especifica tota la informació necessària i que requereix l’artesà que utilitzarà els 
“boules” per poder determinar la idoneïtat de cadascun dels productes per a la creació 
de les peces úniques que han pensat i dissenyat. 

Conclusions 
Amb l’execució d’aquest GO s’ha pogut posar en marxa una iniciativa que dona valor 
afegit a troncs que presenten característiques singulars i que permeten, després de 
passar per tot un procés de pretractament mínim i amb una garantia de traçabilitat, 
posar a l’abast d’artesans (ebenistes, fusters, dissenyadors, arquitectes, ..) per a les 
seves creacions úniques. 

 Líder del Grup Operatiu 
ENTITAT: FORESTAL DE CATALUNYA, SCCL 
E-MAIL DE CONTACTE: cooperativa@forestal.cat 

        Coordinador del Grup Operatiu 
ENTITAT: FORESTAL DE CATALUNYA, SCCL 
E-MAIL DE CONTACTE: cooperativa@forestal.cat 

        Altres membres del Grup Operatiu (perceptors d’ajut) 
ENTITAT: AGRUPACIÓ FORESTAL DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR, SL 
E-MAIL DE CONTACTE: info@montnegrecorredor.org 

 Altres membres del Grup Operatiu (no perceptors d’ajut) 
ENTITAT: MADERERA GERUNDENSE, SA 
E-MAIL DE CONTACTE: madegesa@madegesa.com 
ENTITAT: FOREST BIOENGINEERING SOLUTIONS, SA (FBS) 
E-MAIL DE CONTACTE: info@fbs.cat 
ENTITAT: CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA 
E-MAIL DE CONTACTE: secretaria@ctfc.cat 

Àmbit/s temàtic/s d’aplicació 
☐ Sistema de producció agrària 
☐ Pràctica agrària 
☐ Equipament i maquinària agrària 
☐ Ramaderia i benestar animal 
☐ Producció vegetal i horticultura 
☒ Paisatge / Gestió del territori 
☐ Control de plagues i malalties 
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☐ Fertilització i gestió dels nutrients 
☐ Gestió del sòl 
☐ Recursos genètics 
☒ Silvicultura 
☐ Gestió de l’aigua 
☐ Clima i canvi climàtic 
☐ Gestió energètica 
☐ Gestió de residus i subproductes 
☒ Gestió de la biodiversitat i del medi natural 
☐ Qualitat alimentària / processament i nutrició 
☒ Cadena de subministrament, màrqueting i consum 
☒ Competitivitat i diversificació agrària i forestal 
☐ General 

Àmbit/s territorial/s d’aplicació 
PROVINCIA/ES: 
Girona, Barcelona, Lleida i Tarragona 

COMARCA/QUES:  
Totes les de Catalunya 

Difusió del projecte: publicacions, jornades, multimèdia...  

https://www.youtube.com/watch?v=MDzVIjIzufk&t=3003s 

Pàgina web del projecte 
www.singularwood.cat 

Altra informació del projecte 

DATES DEL PROJECTE PRESSUPOST TOTAL 
Data d’inici: juliol 2019 Pressupost total: 35.844,74 € 
Data final: setembre 2021 Finançament DARP: 14.649,01€ 
Estat actual: Executat Finançament UE: 11.051,00 € 

Finançament propi: 10.144,73 € 

Amb el finançament de: 

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del 
Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. 

Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la 
cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació 
Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de 
projectes pilot innovadors per part d'aquests grups, i Resolució ARP/1282/2018, de 8 de juny, per la 
qual es convoca l’esmentat ajut. 




