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 Descriu breument el projecte: 

El Projecte Carbó d’Ardenya i Gavarres neix a Llagostera, a la Cooperativa Idària, Empresa d’inserció, 

sccl., a inicis de l’any 2013 amb l’objectiu d’Apagar incendis, Donar vida al territori i Futur a les 

persones. Actualment el projecte creix impulsat per l’empresa Josper i ha passat a anomenar-se 

Projecte “La Carbonera”. 

El projecte recupera l’art del carboneig i la gestió forestal tal i com s’entenia en el passat però amb 

criteris i tecnologies contemporànies, adaptant els oficis forestals al present. Des d’Idària es 

realitzen, en el marc del projecte “La Carbonera”, els treballs forestals de gestió sostenible en els 

boscos de l’Ardenya I Les Gavarres tot formant i acompanyant persones en risc d’exclusió en el seu 

retorn al mercat laboral. La llenya de bruc, arboç i alzina resultant de les podes baixes i l’aclarida de 

l’arbrat la convertim en carbó vegetal per a cuina de brasa i barbacoa.  

 

 Com neix el projecte Carbó Ardenya i Gavarres? 

L’any 2012 es crea la Cooperativa Idària des de l’entitat Llagostera Solidària (ONG) i amb el suport 

de l’Ajuntament de Llagostera amb l’objectiu de ser una eina per a pal·liar els efectes socials de la 

greu crisi socioeconòmica.  

La cooperativa de serveis neix amb l’ànim d’agrupar aquelles persones que treballaven en 

l’economia submergida i poder convertir aquelles tasques ocasionals en ocupació de llarga durada. 

Tanmateix, aviat els socis de l’entitat veuen la necessitat de generar nous llocs de treball fora de 

l’àmbit dels serveis domèstics. El gener de 2013 neix el projecte Carbó d’Ardenya i Gavarres 

inicialment impulsat per un equip de deu persones voluntàries i desenvolupat per l’equip que 

actualment dirigeix el projecte, encapçalat per Ricard Grabulosa i Annaïs Pascual. 

 

 Quins elements fan del vostre projecte una iniciativa innovadora i diferent? 

Del projecte resulta innovador el fet de cercar recursos pel present en el nostre entorn i en els oficis 

del passat que encara són en la memòria dels nostres pobles. Recuperar els punts clau dels oficis 
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forestals sense tancar-nos a reversionar un ofici com el del “carboneig” i dur-lo al present. Així el 

carboneig, amb les seves especificitats tècniques i el que comportava: una gestió dels boscos molt 

més continuada i manual amb presencia de colles forestals durant tot l’any; en el projecte “La 

Carbonera” es recuperen des de la contemporaneïtat, introduint-hi la tècnica per a adaptar el 

carboneig a les normatives i a les jornades laborals actuals. Tot plegat amb l’objectiu de generar 

nous llocs de treball de llarga durada en un projecte que vincula boscos, patrimoni i inserció laboral. 

 

 Quins beneficis reporta o creieu que pot aportar a la societat? 

El projecte “La Carbonera” aporta beneficis des de diverses perspectives. D’una banda genera nous 

llocs de treball per a persones aturades de llarga durada, o persones en risc d’exclusió. Per altra 

banda els treballs forestals que es duen a terme prevenen de les pitjors conseqüències davant de 

possibles incendis forestals i aporten una gestió responsable i sostenible del bosc que permet 

preservar l’equilibri de la flora i fauna autòctones.  

A través de jornades, fires, reculls d’imatges i entrevistes, el projecte fa una tasca necessària de 

posta en valor i difusió del patrimoni etnològic i a través del producte del carbó difon aquests valors 

a la societat. S’ofereixen també visites guiades a grups, escoles i instituts per tal de mostrar i 

ensenyar un projecte cooperatiu que pot ser replicable en altres camps. 

 

 Com van ser els inicis? 

Inicialment, el projecte partia de la dificultat de néixer en una cooperativa, Idària, acabada de sorgir 

d’una entitat-ONG, Llagostera Solidària. L’entitat, tot i que en iniciar la cooperativa va comptar amb 

el suport de l’Ajuntament de Llagostera, no és una entitat amb recursos propis importants i per tant 

per al desenvolupament del projecte es va necessitar tot el suport popular, d’administracions i 

entitats possible.  

Es va fer una campanya de micromecenatge que ens va ajudar molt a fer xarxa i difusió de la 

iniciativa i que d’altres entitats valoressin el projecte que es va presentar a diverses convocatòries. 

Es va rebre així el suport de l’Ajuntament de Llagostera, el Consorci de les Gavarres, Acció Solidària 

Contra l’Atur, Fundació Hope Projectes, Retecorck Xarxa de territoris surers i els de molts altres 

particulars i empreses afins. 

 

 En quina situació estava el projecte quan es va presentar als Premis d’Acció Social Maria Figueras i 

Mercè Bañeras? 

Quan el projecte es va presentar als Premis d’Acció Social Maria Figueras i Mercè Bañeras estava a 

punt d’iniciar les primeres contractacions de treballadors en itinerari d’inserció. En aquell moment, 

hi havia 6 persones treballant per al desenvolupament del projecte, i al mes d’abril quan es van fer 

les entregues dels premis ja n’érem 16. 



 

 Què va suposar pel projecte el Premi? 

El premi va fer possible que l’equip del projecte pogués destinar recursos a la preparació de les 

Jornades de carboneig i a les xerrades a les escoles i instituts per tal de difondre els valors del 

projecte i incentivar als joves a cooperar per a tirar endavant projectes d’equip relacionats amb 

l’entorn. 

 

 Quina és la situació actual del projecte? 

Actualment el projecte “La Carbonera” genera ocupació per a 24 persones en total, 8 d’aquestes en 

itinerari d’inserció laboral. Tanmateix des del mateix projecte es participa a través de Garantia 

Juvenil en el seguiment i formació de 8 joves en la seva primera experiència laboral.  

 

 Reptes de futur: Com es presenta el futur a mig i llarg termini? 

Actualment el projecte el compartim amb l’empresa Josper especialitzada en forns per a brasa de 

restauració. El projecte, des d’Idària, en aquesta nova etapa “La Carbonera” està essent 

redimensionat per tal d’assolir els objectius de mantenir un mínim de dues colles forestals i una 

colla de producció vegetal a planta que continuïn fent possible treballar per a les persones en risc 

d’exclusió i per a la formació i difusió dels valors del projecte. 

 

 Treballar amb persones sempre ens regala moments entranyables, divertits,... en podríeu compartir 

algun amb nosaltres? 

Ens agradaria molt compartir amb tots vosaltres la celebració del premi a l’arribar a Llagostera el 23 

d’abril de l’any passat. Va ser tota una festa i va aportar molta felicitat a tot l’equip. De part de tot 

l’equip del projecte “La Carbonera”: Moltes gràcies!! 

 

 

 

 


