Posar en valor el sector
forestal català
En el seu afany de promoure els interessos
del sector, CATFOREST es regeix per tres valors,
la proximitat, la sostenibilitat i la qualitat
La Marca de garantia promoguda
per l’Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal (PEFC
Catalunya) i empara productes com
la fusta estructural, la serrada i els
biocombustibles –estella, pèl·let,
llenya i briquetes– i representa tanmateix tots els agents interventors
dins la cadena de valor, des de la
propietat forestal pública i privada,
a les organitzacions agràries i
de treballs forestals, passant per
altres sectors com la indústria, els

Sorgida a arrel d’un ampli consens
del sector forestal català i mitjançant el segell que la pròpia entitat
posa a l’abast dels actors que conformen la cadena de valor, CATFOREST- producte forestal Catalunya
vol que prescriptors, consumidors i
societat siguin capaços d’identificar

aquells productes forestals dels
boscos de Catalunya que hi ha en
el mercat i que compleixin uns
estàndards en termes de qualitat,
de sostenibilitat i de proximitat, tot
demostrant, entre altres aspectes,
que el seu origen es troba als boscos
de Catalunya.

CATFOREST millora
la visió del producte
des del punt de
vista ambiental, al
contribuir a reduir la
petjada de carboni

consumidors, el món acadèmic i
universitari o els grups ecologistes,
fet que, per als seus responsables,
“suposa un profund coneixement
dels interessos socials i econòmics
d’aquest àmbit”.

Responsabilitat
Social Corporativa
Els interessos socials i econòmics
del sector forestal és quelcom que
la societat, cada cop més informada
i més sensibilitzada, valora cada
cop més. De la mateixa forma,
s’interessa també pels valors de
Responsabilitat Social Corporativa
que impulsen els aspectes socials
i econòmics locals, un impuls al
qual també fa costat CATFOREST,
al millorar la visió del producte des
del punt de vista ambiental, ja que
contribueix a reduir la petjada de
carboni. Una missió que actual-

ment comparteixen una trentena
d’organitzacions, entre empreses
d’aprofitament forestal, i empreses
transformadores de producte forestal, com Llenyes Güell, Serradora
Boix, Sala Forestal, Econova Europe,
Maderas Perarnau, Fustes Sebastià,
Forestal Catalana, Fustes Sola, etc.
i entitats col·laboradores públiques
i privades, entre les que trobem el
Centre de la Propietat Forestal, l’Ens
Català Sol·licitant de la Certificació
Forestal PEFC, Consorci Forestal
de Catalunya, Gremi Fusta i Moble,
Unió de Pagesos de Catalunya,
ELFOCAT i Forestal Catalana.

www.catforest.cat

