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Un dels grans problemes ambientals que afronta el nostre planeta en 
les darreres dècades és la pèrdua de superfície ocupada per vegetació, 
principalment boscos i masses forestals, degut a la tala per l’explotació 
de fusta, la crema per guanyar terrenys de pastures, cultius o 
urbanitzables, i altres processos de degradació com la pluja àcida. 
 

La desforestació no només comporta la pèrdua del suport vital per als 
éssers vius que habiten els boscos. A més, redueix la capacitat 
d’absorbir de forma natural les emissions de CO2 que generem pel 
consum de combustibles fòssils, i disminueix la capacitat del sòl per retenir l’aigua de pluja. 
Sense la protecció de la vegetació, quan plou l’aigua arrossega la capa 
superficial de terreny que conté els nutrients necessaris per a la regeneració del 
bosc, accelerant els processos d’erosió. En zones vulnerables, la pèrdua de sòl 
pot afavorir que el territori acabi convertint-se en un desert. 
 

Per tant quan contribuïm a protegir els boscos no només estem reduint la 
desforestació, sinó que també ajudem a evitar el canvi climàtic, la pèrdua de sòl 
fèrtil, les inundacions, l’extinció dels éssers vius, i l’avenç dels deserts. 
 
 

Quin és el nostre paper en la protecció dels boscos? 
 Utilitzar paper i material d’oficina reciclat, ja que redueix l’ús de fibres verges 

procedents dels boscos en la fabricació de paper nou. 
Reduir la quantitat de paper que utilitzem, ja sigui imprimint només quan sigui 
estrictament necessari, o reutilitzant el paper usat per una cara (vegeu més 
recomanacions a l’ecoconsell núm. 2). 
Comprar productes de fusta, com mobles i accessoris, que no malmetin els 
boscos. Si comprovem que porten la certificació FSC (ecoconsell núm. 15), ens 
assegurem que procedeixen d’explotacions forestals sostenibles. 
Respectar l’entorn natural quan fem sortides i excursions al bosc, evitant en tot 
moment que qualsevol de les nostres accions pugui generar un incendi (vegeu 
l’ecoconsell núm. 31). 
Evitar els productes fabricats amb fustes exòtiques i tropicals, ja que moltes 
d’elles corresponen a espècies en perill d’extinció o procedeixen d’explotacions 
que no respecten l’entorn. 
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