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LA FUSTA CERTIFICADA
La tala d’arbres per a l’obtenció de fusta és una pràctica mundialment
estesa, però hi ha tales que no garanteixen la continuïtat de l’ecosistema
del bosc, de tal manera que després d’obtenir la fusta, mai més hi pugui
tornar a créixer una plantació de les mateixes característiques. Per a
reduir aquest tipus de pràctiques tan agressives amb el medi, es va crear
un mecanisme de control i certificació mundial anomenat FSC (Forest
Stewardship Council), que garanteix l’obtenció de la fusta a partir d’una
gestió forestal responsable, que garanteixi la supervivència dels boscos
i de la seva biodiversitat. A nivell europeu, s’ha creat un certificat similar,
el PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Shemes,
és a dir, un certificat de gestió gorestal gostenible) que s’adiu més a la
realitat dels boscos europeus, la major part dels quals es troben en mans
de propietaris privats.
Per a això, tenir en compte la qualitat de la fusta que comprem, o bé el
paper que se’n deriva és una opció:
Ja

que

comprant fusta amb certificació de
contribuirem a mantenir vius els

responsable: sostenibilitat,
boscos.

necessària:

Perquè els boscos, a part de proporcionar-nos
recursos materials, tenen un paper clau en el
funcionament del planeta: fixen el sòl, són embornals
de CO2 i constitueixen l’hàbitat de nombroses
espècies animals i vegetals.

sostenible:

Perquè la fusta és un recurs renovable, però cal que
garantim que la seva explotació es fa de manera
responsable.

Sabíeu que...
...el món perd cada any una superfície de bosc equivalent a la de
Portugal, uns 90.000 kilòmetres quadrats.
fitxa elaborada pel Servei d’Informació de Recursos per a la Sostenibilitat
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ens trobareu a:
Espai Jove La Fontana
C/ Gran de Gràcia 190-192
08012 Barcelona
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Què podeu fer?
Pregunteu sobre l’origen i la certificació de la fusta dels mobles que
compreu.
Animeu a la vostra entitat a col.laborar en tasques de conservació
de boscos.
Informeu-vos de quines botigues de mobles treballen amb fusta
certificada.
Si voleu nous mobles de fusta, assegureu-vos que tinguin
certificacions internacionals com la FSC o la PEFC.
Celebreu amb la vostra entitat el dia mundial dels boscos, realitzant
alguna activitat relacionada amb aquesta temàtica.
Reviseu tots els materials provinents de la fusta (especialment el
paper i el cartró) per tal d’obtenir-los d’explotacions sostenibles.

Adreces útils
PEFC Catalunya
http://pefc.cat/index.php
Forest Stewardship Council:
www.fsc.org
Consum conscient i transformador al Mediterrani. Mobles de fusta:
www.cprac.org/consumpediamed/mobles-de-fusta
Article “El futur dels boscs fusters”
http://revista.consumer.es/web/ca/20090501/medioambiente/74816.php
Article “La situació dels boscos al món”:
www.cprac.org/consumpediamed/sites/all/documents/boscos.pdf
Associació d’investigació tècnica de les indústries de la fusta:
www.infomadera.net/modulos/index.php
més fitxes disponibles a http://www.crajbcn.cat/practiques-sostenibles

