NOV. 2015 NOVA ETAPA: “LA CARBONERA” (9)
Estimats amics i companys,
El Projecte “Carbó d’Ardenya i Gavarres” comença aquest mes de novembre
una nova etapa i a vosaltres, amics i amigues, que ens heu acompanyat en aquests
dos anys i mig volem explicar-vos-ho de primera mà.
Des que el 2013 presentàvem públicament en fires i esdeveniments populars el
nostre projecte nascut a la cooperativa IDÀRIA amb la campanya “10€=3kg de
carbó + 1 abraçada” hem compartit el camí per fer realitat el projecte “Carbó
d’Ardenya i Gavarres”. Un camí ple d’alegries i de suports però que no ha estat fàcil i
que sovint ens ha dut a replantejar accions i terminis per tal que el futur del projecte
fos possible mantenint els seus valors i objectius inicials.
Heu vist que amb encerts i desencerts seguim sempre il·lusionats amb fer possible
el projecte que dugui una mera activitat productiva més enllà: que faci possible
oferir nous llocs de treball a persones desocupades i en risc d’exclusió, formant-les
en l’ofici forestal i del carboneig; que faci possible una gestió forestal adequada al
creixement dels boscos i a la prevenció d’incendis, una gestió sostenible; que
permeti la recuperació del vincle de les persones amb el seu territori i la memòria
d’aquells qui el van treballar en el passat, amb visió de futur a partir dels valors
cooperatius.
Tenim la responsabilitat de seguir generant impacte social i d’ampliar els valors del
projecte: “Apagar incendis, Donar vida al territori i Futur a les persones”.
Per aquest motiu l’equip d’IDÀRIA, la cooperativa i empresa d’inserció sense
ànim de lucre impulsora del projecte, ens unim a JOSPER, empresa familiar i
amb valors, amb més de 46 anys d’experiència en la fabricació de forns de carbó per
a gastronomia.
JOSPER ha sabut reconèixer en el nostre projecte el seu potencial transformador a
més d’un producte d’alta qualitat. Tanmateix, des d’un respecte profund per la feina
feta i per l’equip de la cooperativa, JOSPER decideix sumar-se a IDÀRIA i crear
plegats: “La Carbonera” des d’on desenvoluparem junts, amb més recursos i
amb més solidesa el projecte impulsat fins ara en solitari, per la cooperativa
IDÀRIA, i que ja ha rebut el suport de tantes persones, entitats i administracions.
En aquesta nova etapa ens acompanya també la Fundació Hope Projects, entitat
impulsora de l’emprenedoria vinculada a l’economia del be comú i que ha recolzat el
projecte “Carbó d’Ardenya i Gavarres” des dels inicis.
En el context del Fòrum

Gastronòmic de Girona 2015 que se
celebra el proper 15, 16 i 17 de novembre, compartirem estand amb
JOSPER i presentarem el nou projecte conjunt:

“La Carbonera”
Ara us necessitem més que mai al nostre costat,
moltes gràcies per fer-ho possible!!

UNA ABRAÇADA!!

