
ACTIVITATS PRINCIPALS

La finalitat principal de la cooperativa 
és la inserció de persones en risc 
d’exclusió social, centrant-se principal-
ment en dos col·lectius vulnerables: 
les persones entre 18 i 25 anys sense 
estudis, i les persones de més de 55 
anys que han quedat excloses del 
mercat laboral.

Els tres eixos principals d’activitat són:

• Serveis forestals: treballs de 
desbrossament de franges de segure-
tat per urbanitzacions, parcel·les i 
propietats forestals, i activitats 
d’aprofitament forestal que es vincu-
len al client final.

• Serveis variats: en el que s’inclouen 
serveis molt diversos com serveis de 
neteja, atenció a la gent gran, suport 
en horticultura, docència i suport en 
serveis educatius, repartiment de 
publicitats i cartells, etc. 

• Gestió integral de finques (agricul-
tura, horta i jardineria).

DESCRIPCIÓ GENERAL

L’any 2012 l’Associació Llagostera 
Solidària (ONG) va impulsar la creació 
d’IDÀRIA (http://idaria.cat/), una 
cooperativa de treball associat i 
d’inserció laboral sense ànim de lucre 
amb l’objectiu d’intervenir en la 
situació socioeconòmica local. La 
cooperativa estableix en els seus 
estatuts la voluntat inicial de ser 
empresa d’inserció oferint una àmplia i 
variada carta de serveis amb l’objectiu 
d’animar a la contractació de les 
persones aturades inscrites en la 
Borses de Treball municipals de la 
zona i en els Serveis Socials dels 

• Formació: de forma transversal la 
cooperativa realitza formació dirigida 
a la inserció de les persones en les 
diferents línies d’activitat de la coope-
rativa.

Una de les estratègies més rellevants 
de la cooperativa és la participació en 
projectes innovadors i de recerca per 
tal de  posicionar-se en nous sectors 
d’activitat, per complementar l’activitat 
que desenvolupa actualment en 
sectors d’una elevada competència. 
Alguns d’aquests projectes són:

• Territoris singulars: consisteix en una 
cooperativa que aglutina entitats del 
Tercer Sector social i ambiental per 
promoure la dinamització de finques 
rústiques i l'ecoturisme a Catalunya. El 
projecte integra la rehabilitació de 
finques rústiques (treballs de restaura-
ció i forestals) i l’oferiment de serveis 
ecoturístics en espais naturals. 

• Boscos vius: aquest projecte té com 
objectiu establir la viabilitat econòmica 

de l’explotació del bruc per atendre 
l’elevada demanda d’aquest producte 
per part de països centro-europeus per 
l’elaboració de tanques. El projecte es 
realitza amb associacions de propieta-
ris forestals i altres institucions com el 
CREAF i administracions públiques.

• Bio char: aquest projecte té com a 
objectiu analitzar la viabilitat tècnica i 
econòmica del carbó vegetal per 
aplicacions diverses, com la jardineria i 
la prevenció de contaminació d’aqüí-
fers a causa dels purins utilitzats com 
adob.

També s’ha treballat en la producció 
del carbó vegetal en el marc del 
projecte anomenat La Carbonera, amb 
l’objectiu de generar nous llocs de 
treball a través de la rendibilització de 
la gestió forestal i la recuperació d’un 
ofici perdut, el carboneig. Aquest 
producte busca satisfer la demanda de 
carbó vegetal de qualitat per part del 
sector de restauració, entre d’altres. 

municipis de l’entorn. Aquesta visió 
inicial, molt emmarcada en el context 
municipal, de seguida es va veure 
necessàriament ampliada per a donar 
resposta i poder col·laborar amb les 
entitats i administracions d’altres 
municipis de la província de Girona i 
de la resta de Catalunya.
Actualment la cooperativa està 
constituïda per 2 persones sòcies, 5 
persones treballadores i entre 12 i 14 
persones treballadores en procés 
d’inserció. Des de 2013 ha generat 
feina per a una cinquantena de 
persones. 
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ELS SERVEIS AMBIENTALS 
I L’ECONOMIA SOCIAL 
I SOLIDÀRIA

Projecte impulsat per: Amb el suport de:

S’identifiquen els següents aspectes 
claus que contribueixen a la conserva-
ció dels serveis ambientals:

• Per una banda, l’activitat d’inserció de 
la cooperativa dóna resposta a una 
necessitat social, la de la inserció de 
persones en risc d’exclusió social. Per 
l’altra, la vinculació de l’entitat amb 
activitats d’economia verda incorpora 
criteris de bona gestió dels recursos 
naturals. La vinculació de l’entitat amb 
el seu entorn més proper, tant a nivell 
de les persones inserides com de 
relació amb l’administració i els clients 

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.

de proximitat, fan més necessària una 
activitat respectuosa amb els recursos 
naturals. L’entitat integra en la seva 
activitat el respecte a la natura i el 
respecte a les persones. 

• Part de l’activitat de la cooperativa 
(treballs forestals i la jardineria) són 
sectors molt competitius, motiu pel 
qual cal orientar-se a emprendre nous 
projectes que diversifiquin l’activitat i li 
donin un major valor afegit. Aquesta 
vessant emprenedora segueix una 
estratègia d’intercooperació i d’innova-
ció.

• L’entitat participa en diversos projec-
tes de recerca per al desenvolupament 
de nous mercats i productes que li 
permetin diversificar la seva activitat. 
Aquests projectes es realitzen en 
col·laboració amb centres de recerca 
de referència (CREAF, etc.) i altres 
organismes.

• La cooperativa aposta per la inter-
cooperació amb altres entitats per 
desenvolupar projectes que permetin 
oferir un servei de més valor afegit i 
tenir un impacte territorial més ampli.

SERVEIS AMBIENTALS RELACIONATS

En termes de la metodologia d’avalua-
ció de l’impacte de les activitats sobre 
els serveis ambientals2, les pressions 
dels treballs forestals i l’activitat de 
recol·lecció de productes forestals no 
fustaners, alteren l’estat dels ecosiste-
mes, reduint la seva biodiversitat i 
modificant els sistemes de regulació i 
suport. Malgrat tot, bona part dels 
treballs es realitzen en franges de 
seguretat de les urbanitzacions, 
segueixen les directius dels plans de 
gestió forestal amb criteris d’una 
producció sostenible en entorns amb 
ecosistemes preservats.

Fibres i altres materials derivats de plantes silvestres per consum directe 
o processament
Secció: biòtic; Grup: Plantes silvestres per l’alimentació, materials i energia; codi 1.1.5.2. 

Serveis de Proveïment 

Serveis de Regulació i Suport

 

Protecció d’incendis forestals
Secció: regulació i suport biòtic; Grup: Regulació de situacions extremes; codi 1.1.3.2.

 

ASPECTES CLAUS DE L’ENTITAT I LA SEVA ACTIVITAT

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/
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