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Fem vacances...
g;E

:ffi

linia

més de Cub de fust¿
Els productes són diversos,
destilats al món de la de-

§HrffiEViSTÁ &&$8.."

fosep ffi. CogulYidal

co¡ació.

Subministrem a em-

Gerent de Fusteria Cogut SL

preses que organitzen esdeveniments com bodes,
comunions... També tenim
diferents punts de venda,

W*á*ffi:
}"m ffi*§cr& fusterim
qffi"e

que properament anirem

ampüanr

Utititzar ta marca
"Cub de fusta" fará
que poguem promocionar els nostres
productes aneu del
món

fust*ria 3ffi*

_f+*

Tú¡1. ft tLa selva
I f I

Pr¡mer de tot, mirem
al passat, guan i qui
crea Fusteria Cogul?

Fusteria Cogul és una
empresa

familiar

centená-

ria, creada I'any 189ó pel
meu besavi, l'Anton Cogul

va comensar sent
una empre5a totalment artesana
peró que ha sabut
incorporar les noves
tecnologies fins a dia

d'avui

Una empresa de fusteria

tradicional que feia portes,

en la maquinária com en
I€s inftaestrucfures. Va comensar sent una empresa
totalment artesana peró

que ha sabut incorpotar
les noves tecnologies fins a

dia d'avui.

ñnestreg mobles...

Quina ha estat I'evolució fins al dia d'awi?
p

Cada geDeració ba aDat

,inEoduint millores, tant

r ta un temps heü creat
la marca Cub de fusta.
Com va sortir la iniciativa?
Davmt lá crisi del sector

tot un mes a alleugerir
les penalitaB de gent
Eetrys afortu¡ad¿ P€r
aixó ha decidit anar a la
selva de Guatemala per
exerci¡ la seva professió
entre els mes desv¿Iguts. Regodueixouns
ftagments de les cartes
que ens ha enviat a un

mercat

és

nacional.

Tenim una botiga a
la xarxa que ens serveix
del tenitori fan les seves
compres comandes, etc.

ductes fets amb fusta
totalment innovadors,
com lletres, caixes, etc.
Ha estat per a vosaltres
lá moda vintage un gran

al.l¡c¡ent per emprendre
aquesta branca? Quina
sortida tenen aquests
productes?
La moda rr'utage es una

p Pe¡ acabar, sembla
que per una emPresa
com Fusteria Cogul
qualsevot producte
treballat amb fusta és
possibte, quines novetats veurem propefament?
Volem que Ia nostra

fusteria sigui u¡a ñrsteria
3D. Aixó obre noves possibilitats d'entend¡e el futur.

¡i-í

Adiuntofotosdels

nostres ajudants ab¡¡s de
marxar a reballár. El senyor que está a la dreta i
de cabell bla¡c és el Paco
Xaomar, de 83 anys i
tñiñ, del proiecte. [...j

Avuitambehem marxat
aviat per anar a una

comudtat a dalt d€ la
nuntanya, a mes de
2,000 m, que €s diu Ixllcu
Xocol, utres dues hores de

camiambtott€rreny. ü
geat és molt Pobrq senqe

llu[,vium

en cabanes
pobresa absolutaEns han fetuoa gran
rebuda ha vingut tot¿ la

d\na

població arebrdns amb

florg enceos, música i
petards. Hem áñáDt a

üt

I'*elési4 on

WiFiimaraitorn¿

unes paraules de benvinguda; el Paco ho ha agrait

Tot Eolt M, el lloc es
meraYelló8, la geot
6sníss¡ma, psó hi ha
unapobresa absoluta"

medicaments.
a les 7,
anem a les aldees que
estan a una o dues hor€s i visitem tot el mati
finc llmra de di¡1ar.
Continuem a la tarda
fi¡s la tornád¿ No obs-

tant, tot Eoltbé vivim
a la rectoria del poble

E

capellá és rnai4una
persona extraordináriaMengem moltbé: aEós,

Éijoleg pa de panis... i
molta ftuita: rnangos,
papayas, pomes, plátang pinya-..
A nivdl sanita¡i está
mt per fer. [...]

eDs

had

en nom de tots. D€E ré§
Yisita a les escoles.

i

Els hoEes els visito io
la Laura les doneg peró

com que hi ha moltes
dones que homes, al
ffñ^ls eDs hi hem posat
tot§ dos. A les 2 hem
acabati hem dinat amb
la comudtat cáIdo de
verdures i res m§ com

m&

diueo aqui
Després,

d

Paeo els hi ba

'fetMissa,tota acompanyada de cants tipus
'ranxera mexican4 a totes
lescerimótries cantel A

mitia tarda hembaiet
per trobar-nos arab el
Paco i ens hem reunit

fins lhora de sopar. Dia
complert!
[...] A la nit sí que fr fted.
Duraat el dia és ftesquet
i a la dthe de dormir

Avui ha estatü¡ dia

amb dues mantes.
Envio les fotos i molts

mes cansaL De les 9

petors. Miquel Ittr"

les 18 h hem estat
visitanq la gent ve¡fa

lik cert que a vegades ens
queixem sense pensar
que a¡tr€s ho passen molt
pi§or. Bon estiu!

,a hi estem fteballant.

a

l¿ intemacionalització
és un punt import¿Dt que

d'altes comunitáts p€r

Yo]em comensár.

nne casa partitular, .&ijoIesamb oú Et sorprén la
pobresa absoluta en qu¿
viuen Tenen una petita
sala on cuinen i mengen,
lm altra on domen i m
lavabo petit aI co,lal. EI
te¡ra es de terra- Tot es

Fins avuirro teni¡D

Sortiu al mati

les noves tendéncies del
mercat actual- Utilitzar la
marca Cub de fusta farir
que puguem promocionar

p Cub de fusta ofereix
un ampti ventall de pro-

amics!

mercat?
De moment el nostre

d'aparador i dients d'arreu

ffi€u

"!Iol4

Fins on veneu? lnternct us ha permis obrlr

de fusta que entenguin

del món.

Serenyana.

r Quines eren les
tasques que real¡tzava
i'empresa en un principi?

hem buscat noves línies de
negoci que ens facin c¡éixer
amb la creació de productes
exclusius i personalitzats

els nostres productes

perem les vacances. Cal
descon¡ectar, reprendre forces,gaudir de la
tranquil.litat.. PeIó no
totes les vacánces són
2i;. Hi ha qui p€nsa
que la millor manera
de fer-ne es dedic¿r
el temps a aquelles
p€rsones que no tenen
ocasió ni mi§aas. Precisament aquests dies que
tothom es queixa de la
calor, he rebuturs correus d\n amic metge
que ha deciüt dedicar

FiDs i tot els nens estaD
d€snodrits, la sa¡ritat
publica quasi á inexiste[t, no hihameges ni

F

Ann¡

decátor,to§es-

grup d'atücs:

sáffi}"á3 ffi3.?&

.

Enaquestsdies

visitar-se. Hem dinat ea

