
 

38 FUSTA SOSTENIBLE, BOSCOS PER A TOTHOM 
 
Durant les darreres dècades, i amb exemples com el de la desforestació 
de l’Amazònia, hem anat prenent consciència dels efectes negatius que 
comporta la pèrdua de boscos (vegeu l’ecoconsell núm. 36). El consum 
de fusta no és dolent en si mateix, però esdevé un problema quan es du 
a terme de forma destructiva i descontrolada. 
 

Com a resposta a aquesta situació, existeixen alternatives de producció com les que incorporen 
certificacions ambientals forestals, que garanteixen un aprofitament sostenible del bosc i posen 
a l’abast dels consumidors uns productes que contribueixen a conservar els valors econòmics, 
ecològics i socials del bosc. 
 

Existeixen diversos tipus de certificacions forestals, però el més reconegut per la 
seva independència i elevat nivell d’exigència és el FSC, que atorga el Consell 
d’Administració dels Boscos, un organisme que integra més de 600 membres 
de tot el món entre propietaris de boscos, empreses de la indústria de la fusta, 
organitzacions no governamentals i grups indígenes. 
 

El ventall de productes amb certificació FSC és molt variat, des de fusta massissa per a mobles i 
per a la construcció, fins a taulers de conglomerat, paper, carbó vegetal i altres productes ex-
trets dels vegetals (suro, olis, etc.). La compra d’aquests productes contribueix a la protecció 
dels boscos de formes molt diverses, com podem veure a continuació. 
 
 
Què garanteix una certificació forestal com el FSC? 

 Que l’explotació forestal es realitza protegint el bosc i la seva biodiversitat (les tales 
són selectives i es respecten les espècies autòctones). 
Que es conserven els recursos (aigua, sòls, ecosistemes i paisatges), per tal de mante-
nir la integritat del bosc. 
Que es promou un ús eficient dels diversos productes i serveis del bosc. 
Que es redueix la pressió a que sotmetem els boscos naturals, ja que amb els recursos 
procedents d’aquestes explotacions es pot satisfer la demanda de productes forestals 
sense destruir-los o malmetre’ls. 
Que la gestió forestal respecta les lleis nacionals, i els tractats i acords internacionals 
sobre boscos. 
Que es respecten els drets dels pobles indígenes per a posseir, usar i gestionar les se-
ves terres i recursos. 
Que l’explotació del bosc contribueix a millorar la qualitat de vida dels treballadors 
forestals i de les comunitats locals. 
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http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/36-Deforestacio.pdf
http://www.fsc-spain.org/
http://www.ecoterra.org/data/pa37.pdf
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