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FUSTES I MOBILIARI
Elements d’ús tant quotidià com les taules, cadires, sofàs, prestatgeries
o armaris formen part del que anomenem mobiliari, ja sigui d’oficina
o d’habitatge. Aquest té diverses funcions entre les quals hi ha la
d’organitzar o decorar un espai o aportar un benefici en les activitats
diàries. A l’hora d’escollir els mobles s’ha de tenir en compte l’impacte
ambiental que generaran al llarg de la seva vida, és a dir, des que
s’obtenen les matèries primeres fins que es gestionen com a residu,
passant pel seu procés de fabricació i d’ús. En l’elecció del mobiliari,
criteris que valorin els materials de baix impacte ambiental i durabilitat
seran una opció:
responsable:

perquè el mobiliari elaborat amb fusta avalada amb
certificació FSC (Consell de Gestió Forestal) garanteix que
prové d’explotacions gestionades amb criteris ecològics.

estalviadora:

perquè els mobles que resisteixen un ús vigorós, amb
peces recanviables o bé modulars, n’augmenten la seva
durabilitat i, per tant, l’estalvi.

solidària:

perquè la donació de mobles en bon estat a altres persones
o entitats sense ànim de lucre facilita la recollida d’objectes
voluminosos a qui se’n vol desfer i permet de viure a molta
gent mitjançant una feina digna.

saludable:

perquè els mobles de fusta massissa sense tractar o
envernissats amb olis i ceres naturals, o reblits i tapissats
amb fibres naturals, eviten substàncies químiques tòxiques.

Sabíeu que...
... Segons la FAO (Organització de les Nacions Unides per l’Agricultura
i l’Alimentació), la superfície de boscos mundial, excloent l’Antàrtida,
representa el 30% de la superfície continental, és a dir, unes 3.869
milions d’hectàrees de boscos?
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Què podeu fer?
Quan aneu a comprar prioritzeu les fustes autòctones (pi, roure, faig,
cirerer, garrofer...) per a interiors; i per a exteriors, la canya i el vímet ja que
tenen un baix impacte de transport.
Compreu fustes amb les certificacions FSC i PEFC (Certificació Forestal
Paneuropea) que garanteixen que l’explotació ha estat sostenible.
Escolliu mobles duradors, atemporals, multifuncionals, plegables, modulars
i amb peces de recanvi disponibles.
Tingueu en compte que els diferents materials siguin fàcilment separables
per poder ser reciclats posteriorment.
Eviteu les fustes tractades amb productes tòxics.
Escolliu fibres naturals dures com ara el vímet, la ràfia, el bambú, el cànem,
etc. que serveixen per fabricar mobles lleugers.
Tingueu en compte les botigues de segona mà.
Repareu i restaureu el mobiliari de fusta.
Quan us en vulgueu desfer de mobiliari, si aquest està en bon estat, cediu-lo
a altres persones o entitats sense ànim de lucre interessades o veneu-lo a
botigues de segona mà.

Adreces útils
Hogar sin tóxicos:
http://www.hogarsintoxicos.org/es/riesgos/mobiliario-maderas
Fundació Terra (articles sobre certificació FSC i llistat de botigues que venen
productes amb certificació FSC):
www.terra.org; www.ecoterra.org
més fitxes disponibles a http://www.crajbcn.cat/practiques-sostenibles

