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Acabats	  els	  estudis	  de	  FPI,	  Jordi	  Selga	  inicia	  la	  seva	  formació	  als	  16	  any	  i	  fa	  l'aprenentatge	  
com	  a	  fuster	  a	  Viladomiu	  Vell.	  Als	  20	  anys	  dicideix	  posar-‐se	  com	  a	  treballador	  autònom	  per	  
ampliar	  la	  seva	  formació	  i	  coneixements	  i	  treballa	  en	  3	  empreses	  del	  Berguedà	  i	  Bages	  en	  
els	  següents	  6	  anys.	  

Realitza	  diversos	  cursos	  subvencionats	  pel	  departament	  de	  treball:	  	  

• Diploma	  del	  Centre	  d’estudis	  FOREM	  del	  curs	  de	  Fusteria	  Superior	  l’any	  1988.	  	  
• Diploma	  de	  FIR	  (Formació	  i	  Reciclatge)	  del	  curs	  de	  Fusteria	  i	  Ebanisteria	  l’any	  1989.	  	  
• Diploma	  de	  CE.TE.PRO.	  (Centro	  Técnico	  Profesional)	  curs	  de	  Disseny	  per	  ordinador	  

durant	  l’any	  1999.	  	  
• Diploma	  de	  i-‐formació	  del	  berguedà	  del	  curs	  d’Autocat	  2000,	  2	  i	  3D	  l	  ́any	  2004-‐05.	  

A	  l'any	  1991	  li	  és	  concedida	  per	  part	  del	  departament	  d	  ́Indústria	  i	  Energía	  de	  la	  Generalitat	  
de	  Catalunya	  la	  Carta	  d'Artesà	  que	  l	  ́acredita	  com	  a	  tal.	  

Amplia	  els	  seu	  bagatge	  amb	  uns	  móduls	  de	  formació	  de	  Talla	  artistica	  de	  Fusta	  a	  l'escola	  
d'art	  i	  disseny	  del	  Berguedà	  durant	  els	  cursos	  95-‐96,	  96-‐97	  i	  97-‐98.	  

A	  l'any	  1991	  inaugura	  la	  seva	  empresa	  de	  fusteria	  que	  acualment	  te	  la	  denominació	  social	  
com	  a	  FUSTERIA	  INTEGRAL	  JORDI	  S.L.	  

A	  l	  ́any	  2003	  l	  ́empresa	  està	  en	  el	  seu	  moment	  més	  àlgid	  amb	  set	  treballadors	  en	  plantilla,	  
actualment	  donades	  les	  circumstàncies	  del	  mercat	  es	  presenta	  amb	  tres	  treballadors,	  però	  
amb	  diferents	  col·∙laboradors	  professionals	  del	  sector.	  

Jordi	  Selga	  sempre	  ha	  apostat	  per	  la	  formació,	  la	  bona	  reputació	  i	  qualificació	  del	  ram	  
professional	  del	  Fuster	  i	  la	  prova	  n’és	  que	  d’aquesta	  empresa	  Artesana	  han	  sortit	  altres	  
fusters	  que	  han	  iniciat	  la	  seva	  carrera	  en	  solitari	  com	  a	  empresaris	  del	  sector.	  

Els	  treballs	  que	  realitza	  l’empresa	  es	  basen	  en	  treballs	  de	  fusteria/ebanisteria/interiorisme	  
sense	  cap	  limitació	  d’acabat	  o	  producte	  i	  sempre	  buscant	  el	  millor	  preu	  dins	  la	  matèria	  
primera	  d’alta	  qualitat	  i	  ecològica.	  

El	  respecte	  per	  al	  mediambient,	  els	  materials	  reciclables	  i	  sostenibles	  són	  la	  nostra	  prioritat	  
en	  la	  compra	  de	  les	  matèries	  primeres	  i	  treballem	  sempre	  amb	  fustes	  de	  boscos	  de	  
procedència	  controlada	  PEFC	  (Eu)	  FSC	  (Trop).	  


