LA FASSINA
DE JAFRE
DESCRIPCIÓ GENERAL
La Fassina de Jafre és una cooperativa de treball associat, d'iniciativa
social i sense ànim de lucre, que es va
constituir l’any 2017. La cooperativa es
troba ubicada a la Masia de la Fassina,
situada en el ben mig del Parc del
Garraf, connectada per pistes forestals
als nuclis de població més propers. La
iniciativa es remunta a l’any 1979, a
partir d’una aposta per viure en un
entorn rural i viure dels recursos i
serveis que ofereix, trobant l’equilibri
per realitzar activitats que contribueixen a la seva conservació. Des
d’aquell any, han tingut lloc diverses
iniciatives en l’àmbit de l’economia
social que van servir per restaurar la
casa, pràcticament en runes.

La Fassina de Jafre és un projecte en
equilibri amb el seu entorn, que tot i el
llarg període d’existència, s’ha mantingut com una activitat limitada al
territori que l’envolta fent un aprofitament dels serveis culturals i un ús
limitat dels serveis de proveïment.
La cooperativa està integrada per 2
socis treballadors i 4 socis col·laboradors, que també realitzen algunes
altres activitats a la Masia.

ECOTURISME

ACTIVITATS PRINCIPALS
La Fassina de Jafre desenvolupa la
seva activitat en l’entorn immediat de
l’equipament oferint un ampli ventall de
serveis, entre els que destaquen el
lloguer d’espai per grups, les visites
guiades de natura i l’elaboració de
melmelades.
• Lloguer d' Espais: S’ofereixen els
espais de la masia per a grups que
vulguin fer tot tipus de celebracions i
trobades. El lloguer no inclou serveis
de restauració ni d’allotjament, però sí
l’ús de la cuina.
• Rutes de Natura: s’ofereixen rutes
guiades pel Parc del Garraf per donar a
conèixer els seus valors naturals i del
patrimoni.

• Elaboració de melmelades i licors:
s’elaboren artesanalment tot tipus de
melmelades, especialment les que
s’obtenen de la recol·lecció de fruits del
bosc (mores d’esbarzer, saüc, sajolida,
etc.), amb una producció limitada que
varia en funció de les condicions
climàtiques de l’any.
• Educació ambiental: adreçada a
grups escolars de tots els nivells per
donar a conèixer els valors del medi
natural (fauna, flora, geologia, patrimoni) a través d’excursions i tallers.
• Treballs forestals: per l’arranjament de
pistes forestals i franges de prevenció
d’incendis, principalment.

• Punt d’informació amb servei de bar:
recentment s’ha habilitat un espai dins
de la finca per les visites puntuals, que
volen avituallar-se i obtenir informació
del paratge.

SERVEIS AMBIENTALS RELACIONATS
Els serveis ambientals relacionats amb l’activitat de l’entitat són principalment
els de proveïment i regulació, segons el sistema de classificació internacional
CICES (Common International Classification of Ecosystem Services)1.
| Serveis ambientals més rellevants de l’activitat de la Fassina de Jafre
Serveis Culturals

Característiques dels éssers vius que possibiliten el gaudiment o el benestar
a través d’interaccions passives o d’observació
Secció: biòtic; Grup: Interaccions físiques i d’experiències amb l’entorn natural; codi 3.1.1.2, i també el codi 3.1.1.3 i 3.1.1.4.

Característiques naturals (abiòtiques) de la natura que permeten interaccions
físiques actives o passives, i experiències
Secció: abiòtic; Grup: Interaccions físiques i d’experiències amb elements abiòtics de l’entorn natural; codi 6.1.1.1

En termes de la metodologia d’avaluació de serveis ambientals , les Pressions de l’activitat ecoturística desenvolupada per l’entitat produeix uns
efectes limitats sobre l’Estat dels
ecosistemes, donat que es mobilitzen
grups reduïts de persones tant en les
rutes organitzades com en els accessos a les seves instal·lacions. S’ha de
tenir en compte però, que les activitats ecoturístiques posen en valor els
serveis culturals i contribueixen,
d’aquesta manera, a la necessitat de la
seva conservació. Es produeix doncs,
un efecte simbiòtic entre l’activitat i
l’entorn natural.
Pel que fa a l’elaboració de melmelades (servei de proveïment) es
produeix un impacte molt reduït
degut a la seva baixa producció i
recollida artesanal dels fruits.

Serveis de Proveïment
Fibres i altres materials derivats de producció animal per consum directe
o processament
Secció: biòtic; Grup: Producció animal per l’alimentació, materials i energia; codi 1.1.3.2.

1 La darrera versió (CICES V.5.1) ha estat desenvolupada per l’Agència de Medi Ambient Europea (EEA),
millorant la versió V.4.3. que va ser utilitzada pels treballs en el marc del Millennium Ecosystem
Assessment. La classificació dels serveis ecosistèmics es recull en un fitxer excel
https://cices.eu/content/uploads/sites/8/2018/03/Finalised-V5.1_18032018.xlsx
2 Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR). Veure
http://www.fao.org/land-water/land/land-governance/land-resources-planning-toolbox/category
/details/en/c/1026561/

ASPECTES CLAUS DE L’ENTITAT I LA SEVA ACTIVITAT
Hi ha diversos aspectes claus que
contribueixen a que aquesta entitat
desenvolupi una activitat exitosa de
conservació de la natura des de
l’economia social i solidària:
• Vinculació d’un projecte de vida
personal amb l’activitat econòmica en
l’entorn que s’hi viu. L’arrelament i
l’estima pel territori es trasllada a la
divulgació i educació ambiental de les
activitats que ofereix l’entitat.

• L’oferiment d’un ampli ventall de
serveis diversifica els ingressos
econòmics proporcionant certa
estabilitat a l’entitat.
• El mateix enfocament de la cooperativa i les restriccions imposades per
l’espai natural on s’hi desenvolupa
l’activitat fan que aquesta es trobi en
un equilibri amb l’ecosistema, sense
superar la capacitat de càrrega de
l’ecosistema.

Projecte impulsat per:

ELS SERVEIS AMBIENTALS
I L’ECONOMIA SOCIAL
I SOLIDÀRIA

• L’elaboració de melmelada artesana
recollida manualment de fruits del bosc
del Garraf, fan que la marca tingui un
valor afegit singular del territori
d’origen.

Amb el suport de:

