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Catforest, una marca de garantia
per als productes forestals catalans
El projecte potencia la qualitat dels boscos de Catalunya i els seus productes i serveis
Catforest neix en el si de
l’Associació Catalana ProƤ  ×
Forestal (PEFC Catalunya),
titular de la marca, per donar
resposta a diverses necessitats
del sector. L’entitat representa
a tots els agents interventors
dins la cadena de valor, fet que
suposa un profund coneixement dels interessos socials i
econòmics d’aquest àmbit.
La iniciativa va sorgir per instaurar a Catalunya un sistema
 Ƥ  ×rantís la proximitat en origen
dels productes. La societat valora cada dia més aquest factor,
així com els valors de responsabilitat social corporativa que
impulsen els aspectes socials
i econòmics locals. Catforest
també millora la visió del
producte des del punt de vista
ambiental ja que contribueix a
reduir la petjada de carboni. És

per aquest motiu que la marca
sempre es regeix per tres valors: ser garants de proximitat,
sostenibilitat i qualitat.

estructural, la fusta serrada,
l’estella, el pèl·let, la llenya i
les briquetes.
Ƥ  ×ǯ
productes atorga un valor afegit
d’extraordinària importància
per a la competitivitat dels propis productes i per a l’economia
local. La marca millora la imatge de les empreses i consolida
la visió positiva dels boscos de
Catalunya i dels seus productes
com a matèria primera natural,
ecològica i renovable. Alhora,
contribueix a facilitar la consecució d’una gestió sostenible
dels espais forestals.

- Qui pot sol·licitar l’ús de la
marca?
Catforest pot ser emprada
per qualsevol persona física

La marca sempre
es regeix per tres
valors: ser garants
de proximitat,
sostenibilitat i
qualitat

o jurídica, tant privada com
pública, que representi a
Ƥtals públiques o privades,
ǯƤ
forestal, empreses transformadores i envasadores,
empreses comercialitzadores

de productes d’origen forestal i entitats responsables
col·laboradores públiques i/o
privades que vulguin fer un
ús divulgatiu de la marca. El
sistema d’adscripció és gratuït
i els productes emparats
per Catforest són la fusta

www.catforest.cat

