
Berrikuntza Pirinioetako egurra 
mobilizatu eta eraldatzeko



iForWood proiektuaren helburu orokorra da Pirinioetako basoko aprobetxamenduen 

errentagarritasuna handitzea eta egur enpresen lehiakortasuna eta produktibitatea 

hobetzea, I+G+Baren arloan lankidetzan arituz, basoko produktuak hobeto balorizatzea 

lortzeko.

Proiektua Eskualde Garapenerako Europar Funtsak (FEDER) kofinantzatu du %65ean, 

Interreg V-A Espainia-Frantzia-Andorra programaren bitartez (POCTEFA 2014-2020). 

POCTEFAren helburua Espainia, Frantzia eta Andorra bitarteko mugako eskualdearen 

integrazio ekonomikoa eta soziala indartzea da. Laguntzaren xedea da mugaz gaindiko 

jarduera ekonomikoak, sozialak eta ingurumenekoak garatzea, lurralde garapen 

iraunkorraren aldeko estrategia bateratuen bitartez. (Europar Batasunaren Erregio Politika)



Pirinioetako baso azalera gehiena mendialdean dago, malda pikoekin eta azpiegitura 
gutxiekin, eta horrek interbentzioen errentagarritasuna zailtzen du. Sektore enpresen 
jarduera txikia da, eta kontsumoak inportazioen mendekotasun handia dauka. 

iForWood - ek zureko sektorea baliozko katearen puntu desberdinetako jardueren 
bitartez dinamizatzea nahi du. Eraginkortasuna hobetzea eta teknologia faltagaitik  gutxi 
aprobetxatutako baliabideetarako sarbidea ematea, baso-ekoizpenari dagokionez. Eskaner 
automatikoetako sistemak sartzea zura sailkatzeko, lojistikaren arloa hobetzea eta zuraren 
lehorketa hobeto ezagutzea, zuraren lehen eraldaketari dagokiola. Eta azkenean, landutako 
produktu bihurtzerari buruzkoa, ingurumenari dagokionez iraunkorragoak diren kola 
berriak erabilera sustatzea, eraikuntzarako produktu berriak garatzea eta hostozabaleen 
zuraren erabilera berriak sortaraztea.

HELBURU ZEHATZAK DIRA
• Sektoreko profesionalei, basozainei eta egurraren preskriptoreei prestakuntza eta 

informazioa ematea tresna berriei, komertzializazio formulei, egur produktuei eta 
aplikazioei buruz. 

• Pirinioetako basoko aprobetxamenduetan eta egurraren salmentan tresna, teknika eta 
metodologia berriak sartzea.

• Pirinioetako egur produktuen transformazioa eta komertzializazio prozesuak hobetzea eta 
berritzea.



ESPERO DIREN EMAITZAK DIRA
• Basoko baliabideak ezagutu, mobilizatu eta saltzeko tresna eta soluzio berritzaileak 

garatzea.
• Zerratutako egurra sailkatzeko sistemei eta lehortzeko eta eraldatzeko prozesurik 

egokienei buruzko ezagutza hobetzea, ingurumenarekiko errespetuari lotuta, 
Pirinioetako espezieei dagokienez. 

• Profesionalak, sektoreko eragileak eta enpresak prestatzea, informatzea eta 
sentsibilizatzea.

Emaitza horiek enpresen eta ikerketa zentroen arteko lankidetzari esker izango dira posible, 
eta produktu berriak garatzea eta ekoizteko eta antolatzeko teknologia berriak gehitzea 
ahalbidetuko dute. Horrez gain, lortutako emaitzek ahalbidetuko dute Pirinioetako baso 
eta egur enpresak teknologia berritzaileen transferentziaz baliatzea.



PROIEKTUA 4 EKINTZATAN ANTOLATZEN DA

1. Proiektuaren kudeaketa

2. Komunikazio jarduerak

3. Tresna berrien garapena Pirinioetako basoko baliabideak ezagutzeko eta egurraren 
mobilizazioa eta salmenta hobetzeko

4. Egurra eraldatzeko proiektu pilotu berritzaileak Pirinioetako egur produktuak 
balorizatzeko

EGITEKO EPEA
2016ko iraila – 2019ko abuztua



Proiektuko bazkideak:

Informazio gehiago:
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

Telefonoa: +34 973481752

http://iforwood.eu


