Forest Stewardship Council
FSC España
NOTA DE PREMSA

El tap de suro certificat amb el segell FSC aporta un valor afegit
i és una garantia de futur
FSC Espanya celebra per primera vegada la seva Assemblea Anual a Catalunya, coincidint
amb el primer certificat de gestió forestal FSC emès aquí
Després de dos anys de treball, el Consorci de les Gavarres i una desena de propietaris
forestals acaben d'obtenir el certificat FSC

La jornada s'ha iniciat amb la visita a les primeres finques certificades FSC a Catalunya,
localitzades a la zona de les Gavarres. El Consorci de les Gavarres ha liderat un projecte pioner
a Catalunya en la gestió, conservació i promoció del bosc sureda, en què han participat set
finques forestals privades amb una superfície total de 1.630 ha que acaben d'obtenir el
certificat forestal FSC. La jornada ha continuat al Museu del Suro amb la conferència per
debatre sobre els reptes i oportunitats del sector. Aquesta ha estat inaugurada per Xavier
Clopés, subdirector general de boscos de la Generalitat de Catalunya; Manel Pretel, director
de l'Institut Català del Suro, i Enrique Segovia, president de FSC. Li ha seguit una conferència
amb el nom "Les suredes i la biodiversitat" a càrrec del Dr. Martí Boada que ha destacat la
importància de la biodiversitat com un dels millors indicadors de l'estat de salut d'un territori i
del bosc de sureda com a màxima expressió de la mediterraneïtat.
Actualment hi ha 34.092,86 has de sureda certificades per FSC a Espanya, el que equival a un
22,2% del total de la superfície certificada FSC (153.440,47 ha) i un 0,2% de la superfície
forestal al nostre país. Pel que fa al nombre d'empreses espanyoles relacionades amb la
transformació del suro, amb la cadena de custòdia certificada FSC, representen el 2,5% dels
530 certificats FSC de cadena de custòdia a Espanya. A l'actualitat, les empreses sureres
certificades suposen un 10% del total del sector.
La taula debat "FSC i el sector surer: reptes i oportunitats", ha comptat amb la presència de
representants del Consorci de les Gavarres, de la Confederació Europea del Suro (Celiège),
l'Institut Català del Suro, ENCE, WWF i FSC . Els assistents han remarcat la importància de fer
un esforç a les cadenes de custòdia de primera transformació i que els cellers demanen
producte certificat i que en transmetin aquesta necessitat al consumidor final. En aquest
sentit, s'ha parlat de la necessitat de millorar la comunicació a la societat dels productes
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Palafrugell, 11 de març de 2013. L'Assemblea Anual 2013 de FSC Espanya, que reuneix socis de
les tres càmeres: representants del sector forestal, ONG, organitzacions socials i empreses,
s'ha inaugurat avui al Museu del Suro de Palafrugell amb una jornada per debatre sobre els
reptes i oportunitats del sector forestal. L'esdeveniment ha comptat amb la col∙laboració del
Consorci de les Gavarres, l'Institut Català del Suro i l'empresa de taps de suro J.Vigas.
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certificats amb l'objectiu d'estar preparats davant nous hàbits de consum, que impliquen la
corresponsabilitat de les empreses en l'àmbit social i ambiental i, en aquest nou paradigma de
consum futur FSC té molt a dir.
Al llarg de la sessió també s'ha realitzat la presentació de l'estudi sobre els serveis ambientals
de la sureda a Catalunya, liderat per l'Institut Català del Suro, en què han participat Inèdit‐
Innovació, el grup de recerca del Dr. Martí Boada de la UAB i el Gabinet d'Estudis Econòmics de
la UPC, amb l'objectiu d'avaluar i quantificar els serveis ambientals que es troben als boscos
de
suredes,
els
quals
aporten
un
valor
a
la
societat.
La segona jornada d'Assemblea FSC Espanya 2013, tindrà lloc demà dimarts 12 a l'edifici La
Pedrera de Barcelona i reunirà al matí als socis de FSC per la seva Assemblea General 2013,
que farà un balanç de l'any 2012. A la tarda tindrà lloc una conferència magistral a càrrec del
naturalista i escriptor Ignacio Abella. El seguirà un Fòrum de Marca amb representants
d'empreses certificades del sector agroalimentari i de consum i, per finalitzar, una taula
rodona sobre edició i indústria gràfica.

Es podrà seguir l’actualitat de l’assemblea Anual FSC a través del web www.es.fsc.org, perfil de
Facebook, a Twitter (@selloFSC) i a través del hashtag #asambleaFSC.
FSC
FSC és una organització independent, no governamental, internacional i sense ànim de lucre
creada el 1993 amb l'objectiu de promoure una gestió forestal ambientalment responsable,
socialment beneficiosa i econòmicament viable als boscos de tot el món. Mitjançant el segell
FSC, el consumidor final pot identificar tots els productes que procedeixen de boscos ben
gestionats. A l'actualitat s'han superat els 150 milions d'hectàrees certificades arreu del món,
de les quals 155.000 corresponen a Espanya.
FSC Espanya té 150 socis i, per l'ampli suport que rep de tots els sectors implicats, és el sistema
de certificació que té més demanda al mercat. Durant el 2011 va certificar la gestió forestal de
46.522,18 ha i 9.992,00 ha al 2012, que situen la xifra total de terrenys certificats per FSC a
Espanya en 155.846,98 ha. Respecte a la Certificació de Cadena de Custòdia FSC (CdC), que
implica l'avaluació de la línia de producció forestal des de l'arbre fins al producte final, ja l'han
obtingut un total de 494 empreses, de les quals el 40% pertanyen al sector de les arts gràfiques
i impressió i el 21% a la indústria de la fusta.
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L’Assemblea Anual de Socis 2013 està patrocinada per ENCE i Tetra Pak amb la col∙laboració de
Ferrovial, Fundación Lafarge, SIG Combibloc, la Fundació Catalunya La Pedrera, Raimat, NH
Hoteles i Roca Junyent Advocats.
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Assemblea Anual 2013 FSC Espanya: 'Boscos amb valors', 11 i 12 de març 2013
11 de març
Consorci de les Gavarres i Museu del Suro (Palafrugell)
12 de març
Edifici La Pedrera de Barcelona
Contacte premsa:
Silvia Casellas (Iternatura): scasellas@iternatura.es
Tlf (+34) 93 434 37 15 i (+34) 620 895 485
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