
La fusta millora
la qualitat de vida

L’Encant de la fusta, hotel Reimar

A Pallars Arquitectura amb Fusta som un equip professional i humà amb gran passió per la fusta, doncs la 

portem en essència de la serradora familiar. Som sostenibles, eficaços, creatius i ecològics.

Som una empresa que té per objectiu fomentar el gran potencial d'un material tan noble i dúctil com la fusta i 

aplicar-lo a la construcció i a la rehabilitació d'edificis d'una forma ecològica i racional.

La Sandra i en Sinto són Pallars Arquitectura amb Fusta. Provenen d'una empresa familiar amb més de cin-

quanta-cinc anys dedicats a la fusta. Originàriament situada al Pirineu de Lleida, ubicació plenament forestal. 

La Sandra, llicenciada en Administració d'empreses, és la responsable de l'organització comercial i de gestió, 

administrativa, distribució i logística. En Sinto, enginyer industrial, és l'especialista en projectes tècnics, control 

de fabricació i posada en obra. Expert en disseny i càlcul estructural amb fusta, dibuix amb 3D cadwork i pre-

paració d'arxius per les màquines CNC.

Junts dirigeixen un equip format per enginyers, calculistes, dissenyadors, fusters d'armar, transportistes i col·lo-

cadors d'estructures conscients d'assolir una qualitat en el producte final, un servei ràpid i precís, amb la màxi-

ma serietat i compliment.

Quina és l'activitat de la vostra empresa?

La nostra activitat està basada en l’enginyeria, fabricació i 

muntatge de tot tipus d’estructures i cases de fusta. Tam-

bé ens especialitzem en:

    • Forjats i cobertes de fusta

    • Arquitectura i solucions integrals 

    • Cases de fusta

    • Pèrgoles i porxos a mida

    • Folrats i terres exteriors

    • Venda de productes al detall

Sinto, com a Enginyer industrial, quin tipus projectes has 

dirigit?

La meva trajectòria professional m'ha portat a fer Audi 

Quattro Bar, piscina coberta Escola Betania – Patmos a  

Barcelona, sala polivalent de Brunyola, cobertes de l'esco-

la Germans Riba a Ordino, Andorra; Museu del Mar a Sant 

Carles de la Ràpita, Pleta Bolvir, a Puigcerdà, Hotel Passets 

de Sort, conjunt estructural de coberta i pasarel·les del 

Monestir de Sant Pere, segle X a Ager (Lleida), rehabilita-

ció Museu Antiga Farinera a Cervera (Lleida), Col·legi Sa-

lesians a San Vicenç dels Horts (Barcelona), entre d'altres.

Sandra, una vegada heu escoltat al client, què li podeu 

oferir?

El nostre signe d’identitat és el bon servei a través d’un 

personal altament qualificat i amb la llarga experiència 

que ens avala treballant en el món de la fusta. Podem 

treballar projectes “Clau en mà”. Proposem solucions úni-

ques integrals per les diferents construccions aportant el 

conjunt tècnic necessari. Treballem amb il·lusió per apor-

tar millores d’àmbit ambiental i arquitectònic.

Tot i la vostra joventut, compteu amb una àmplia experi-

ència en el sector. Quins sóns els vostres orígens?

Pallars és una empresa familiar, jove i emprenedora, amb 

una important trajectòria en el sector de la fusta. Vam co-

mençar al Pirineu de Lleida enmig d’un paratge de boscos 

i muntanyes, conscients de la sostenibilitat del medi natu-

ral que l’envolta i amb un fort arrelament a aquesta terra. 

I ara també som presents a l'empordà, a terres gironines 

des de fa un any. Ens avala una trajectòria professional de 

més de 1700 projectes realitzats amb fusta.

S'afirma que la fusta és el material contructiu del s.XXI. 

És així?

Sí, se'ns dubte. Perquè és sostenible, eficient, ecològica i 

saludable que existeix. Ens permet fer qualsevol disseny 

proporcionant el millor benefici pel nostre planeta. La fus-

ta prové de boscos sostenibles. És l'unic material que re-

uneix les qualitats de: sostenible, saludable, confortable i 

eficient energèticament.

Coneixeu l’AEEG, quina relació teniu?

Ens va agradar molt la idea de pertànyer al vostre grup 

d'empresaris. L’AEEG té un gerent, en Ricard Carbonell, 

que té una gran capacitat d’empatitzar i ajudar als altres, 

i això és molt important en el món que ens envolta. Ens 

permet crear sinergies i donar-nos a conèixer a la zona 

de Girona. Pensem que és la manera de poder sumar es-

forços i així poder aconseguir millors serveis i acords de 

col·laboració. En l'àmbit individual no ens seria tan fàcil re-

lacionar-nos amb els altres empresaris gironins. 

Vostè té un hotel situat a primer línia de mar i valorat 

amb un 9'5 per les parelles que han vingut. Això és un 

luxe, felicitats. Expliquin's com s'aconsegueix això.

S'aconseguiex amb vàries coses, sobretot amb molt d'es-

forç. La Clau de l'èxit és que aquest és un hotel familiar, l'ha 

explotat sempre la meva família i el segueix explotant. I el 

que intentem és que el client tingui un tracte al màxim de 

familiar possible. Això per un costat i per l'altre la situacio, 

estem en un racó de la Costa Brava tant espectacular que 

també hi ajuda molt, però bàsicament amb l'esforç.

Sabem que en el seu moment vàreu fer una remunta 

d'unes plantes de l’hotel amb fusta, de quants m2 estem 

parlant? Quina capacitat té?

Vam fer les dues plantes que aproximàdament són uns 

950 metres quadrats, els quals estan repartits ens 10 apar-

taments i la capacitat és per a unes 45 o 50 persones.

Perquè vàreu decidir de fer-ho amb fusta en aquest cas? 

Ens ve donat per varis motius. Vam pendre aquesta deci-

sió perquè a casa sempre hem tingut molta tradició fus-

tera. Un besavi es dedicava a l'explotació forestal i a part 

d'això vam montar una serraria, per tant coneixíem bé les 

prestacions de la fusta. A partir d'aquí, també hi havia un 

tema de temps. Tancar temporada i obrir temporada amb 

un plaç curt de temps ens condicionava molt. A més, la 

fusta sabem que té molts valors com el confort, l'aïllament 

de fred i calor, la sostenibilitat i l'eficiència energètica i in-

clús, el preu (per tant, representava estalvi). 

Quant de temps vàreu invertir en la construcció?

El que és les dues plantes vam trigar uns 2 mesos i mig. 

D'octubre fins a finals d'abril.

Què n'opines de la fusta com a material? És millor que el 

ferro i el formigó? 

Per mi no hi ha comparació a nivell constructiu. Primer 

perquè treballar amb obra seca és un luxe, segon per la 

sostenibilitat del material i perquè d'entre els materials 

es el que té menys despesa de CO2. La fusta té una altre 

gran avantatge que és que amb un petit gruix es poden 

fer construccions molt resistents. I maximitzem l'espai que 

és un altre valor afegit.

Què li diries a algú que vol construir la seva casa actual-

ment?

Que valori la fusta com a primer element a tenir en comp-

te. Per una raó de rapidesa, d'espai sa, d'espai ecològic, 

sostenible, amb un bon aïllament, calidesa i confort. I si 

valorem el preu final, la construcció amb fusta resulta més 

barata.

Podeu dir que el vostre hotel és més ecològic gràcies 

a la fusta i que col·laboreu amb la millora ecològica del 

planeta? 

Sí, i tant! Per cada arbre utilitzat per l’estructura es replan-

ten cinc arbres. A més, la fusta emmagatzema CO2 i la 

gent ho desconeix. Vaig llegir un article sobre el Quebec 

que explicava que la fusta absorveix el CO2, estalviem 60 

tones de CO2, si ho comparem amb qualsevol altre mate-

rial de construcció. És l'equivalent del que gasta un cotxe 

familiar en un any. 

Recomanaries a clients, col·laboradors i amics la cons-

trucció amb fusta? 

Sí, segur, és el millor material de construcció que existeix 

al mercat. És molt important protegir el medi ambient, i si 

volen viure en una casa sostenible, eficient, saludable... han 

de confiar amb la fusta i en cap més material.  

Entrevista a Marta Gibert, propietària de l'Hotel Reimar, Calonge i Sant Antoni

www.pallarfustes.com
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