NOTA DE PREMSA

“Pensant en les persones”,
campanya de l'Associació Catalana
Promotora de la Certificació
Forestal PEFC Catalunya


PEFC és el sistema de certificació forestal més implantat al món. El seu principal objectiu
és assegurar que els boscos siguin gestionats de manera responsable, i que la seva
multitud de funcions estiguin protegides per a les generacions presents i futures.



“Treballem per protegir el bosc", "Distingim a les empreses compromeses" i "Ho fem
pensant en les persones", són els tres eixos de comunicació sobre els quals pivota la
campanya, a través de la qual es presentarà la seva nova pàgina web: www.pefc.cat

Barcelona, 28 de gener 2021. L’equip de PEFC Catalunya ha presentat als seus membres el Pla de
comunicació i visibilitat que es posa en marxa sota el missatge "Pensant en les persones" i que gira
entorn les persones, les empreses del sector forestal i la seva cadena de valor. “Volem apropar el bosc a
la societat catalana i, alhora, ampliar el coneixement de PEFC Catalunya; la gestió forestal és una
activitat econòmica bàsica i positiva en el medi rural” ha declarat durant la presentació als membres de
l’associació, el Sr. Josep Maria Vila d’Abadal i Serra, president de PEFC Catalunya.
L'Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal, PEFC CATALUNYA, va sorgir l'any 2001,
promoguda per 19 entitats vinculades al món forestal, integrada per propietaris forestals (públics i privats),
indústries de transformació de la fusta i altres sectors com ara: consumidors, entitats conservacionistes,
professionals, universitaris... PEFC CATALUNYA és una associació privada sense ànim de lucre inscrita
en el Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que compta per
al desenvolupament de les seves funcions amb el suport de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals
i Gestió del Medi, i del Centre de la Propietat Forestal, el qual col·labora en l’assistència tècnica.
Després de prop de 20 anys treballant per la gestió forestal sostenible, l'associació ha aconseguit que
265.476 ha de boscos de propietaris forestals privats i públics (un 20% de la superfície arbrada -bosc- de
Catalunya) estiguin certificades PEFC, i que 185 empreses transformadores i comercialitzadores a
Catalunya tinguin certificada la seva Cadena de Custòdia pel sistema PEFC.
Els boscos tenen un paper fonamental per al medi ambient, la població i l'economia. Durant la presentació
als socis, l’equip gestor de PEFC ha declarat: “volem que augmenti el nivell de coneixement del nostre
sector a la societat catalana; la nostra activitat és una feina que garanteix la conservació de la biodiversitat,
manté la població a les zones rurals, protegeix els boscos dels incendis forestals i col·labora en la lluita
contra el canvi climàtic”.

La campanya va dirigida a tres grups d'interès: els propietaris i propietàries forestals i empreses de la
cadena de custòdia, per a augmentar tant la superfície com el nombre empreses certificades; els
consumidors, per donar a conèixer que una de les maneres més senzilles per ajudar a protegir els nostres
boscos i mantenir l'ocupació en zones rurals és buscar l'etiqueta PEFC en els productes; i la societat
catalana en general, perquè coneguin que el sector forestal és modern i competitiu, que la gestió forestal
és clau en el desenvolupament d'un model socioeconòmic sostenible i que les activitats al voltant del bosc
afavoreixen una economia de país.
Durant l'acte s'ha presentat la nova pàgina web: www.pefc.cat, una web innovadora que pretén ser la
targeta de presentació online de l'associació, i sobre la qual pivota tota l'estratègia de comunicació. També
s'ha presentat un vídeo amb el qual es mostren els valors fonamentals de la gestió forestal sostenible,
formada per sectors que cal donar a conèixer més en la societat per la seva importància i els seus
beneficis, entre ells ser una eina fonamental per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament
Sostenible de l'Agenda 2030. Des d'avui s'inicia una campanya a TV3 i una campanya de màrqueting
digital en xarxes socials amb la qual els gestors volen donar a conèixer la seva aportació de valor a la
societat, i, alhora, conscienciar sobre la compra responsable de productes forestals certificats.

Sobre PEFC
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) va sorgir l’any 1999 com una iniciativa
voluntària del sector forestal privat, en l’actualitat és el sistema de certificació forestal més implantat en el
món: amb una superfície certificada de més de 307 milions d’ha en 35 països, i més de 20.000 empreses
certificades de Cadena de Custòdia PEFC en 72 països. Actualment, a Espanya hi ha 2.311.218 ha de
boscos certificats, que integren a més de 36.931 gestors públics i privats. El segell de certificació PEFC
ofereix la garantia que aquesta extensa superfície forestal està sent gestionada de manera sostenible des
d'una òptica ambiental, social i econòmica. Pel que fa a la indústria de la cadena de valor del bosc, 1.517
empreses i instal·lacions del sector forestal, serradores, indústries de primera i segona transformació,
comerciants, magatzemistes, papereres o impremtes, han obtingut certificats PEFC que asseguren la
sostenibilitat de les matèries primeres forestals que utilitzen en la seva producció.
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