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Estem immersos en un procés de transformació que incideix di-
rectament en els paradigmes d’un món empresarial, cada vegada 
més conscient del seu paper d’impulsor d’una economia sosteni-
ble, basada en el valor compartit i l’atenció als grups d’interès.

Els reptes del desenvolupament econòmic a Catalunya passen per 
un augment de la competitivitat i la internacionalització. Però a 
més, ha de ser un creixement sostenible, en el doble sentit, per-
durable en el temps i, capaç de comprendre i donar resposta als 
reptes i demandes de la societat.

Una societat que adquireix un rol de participació activa, en el qual 
es plantegen més preguntes que respostes, fet que ens obliga a tre-
ballar de forma compromesa i diligent per a la construcció d’un 
futur que garanteixi una societat més equitativa, eficient, integra-
da i innovadora.

Una aposta decidida per l’excel·lència i el bon govern, i una opor-
tunitat, situar la responsabilitat social a l’epicentre d’aquest canvi  
de model organitzacional, que ens ha de permetre identificar les 
organitzacions que tenen en compte els impactes ambientals, 
socials i econòmics de l’activitat i les relacions amb els diferents 
grups d’interès.

Des del Govern de la Generalitat, ens sentim orgullosos de les em-
preses i organitzacions catalanes pel seu compromís i lideratge, 
per una banda, com a impulsors de sistemes de gestió responsa-
ble que donen resposta a objectius de millora de la competitivitat 
sostenible, i per altra, com a impulsores d’iniciatives empresarials, 
Respon.cat, que situen la responsabilitat social a Catalunya com 
un atribut de país. 

El suport i reconeixement per part del Govern a les iniciatives pú-
biques i privades de foment de la responsabilitat social i el foment 
de la transparència són elements clau per visualitzar aquest com-
promís. 

Estem convençuts que el compromís de l’empresa catalana per 
situar la responsabilitat social com a tret característic de la seva 
gestió serà un factor clau que ens permetrà posicionar Catalunya 
dins el mercat global.

Presentació
Hble. Sr. Felip Puig i Godes

Conseller del Departament d’Empresa i Ocupació 

Generalitat de Catalunya
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No fa gaire que vam marcar el punt d’arrencada de Respon.cat 
com a iniciativa empresarial per al foment d’aquest compromís 
que suposa la Responsabilitat Social, i ja comencem a apreciar-ne 
els resultats de la seva activitat.

Com a Consell de Cambres, ha estat i és un autèntic orgull haver 
ajudat a promoure i acollir aquest projecte, que té sentit i ocupa un 
espai rellevant en l’escenari de país, en la mesura que suposa un 
espai de trobada, de participació, de desenvolupament i de promo-
ció, per part de les pròpies empreses que en formen part. 

Té un gran mèrit que en moments no fàcils tantes empreses hagin 
sumat esforços i hagin generat complicitats per a fer un pas com 
aquest, fet que atorga més rellevància a la iniciativa i mostra el sentit 
netament empresarial de la responsabilitat social, com una manera 
millor de fer empresa que voldríem que s’anés estenent arreu.

L’absència fins a l’actualitat no havia impedit que a Catalunya 
s’hagués desenvolupat aquest enfocament de gestió amb gran in-
tensitat, gràcies al compromís de moltes empreses i a les accions 
de foment dutes a terme des de les Cambres, les Administracions 
públiques i molts altres agents. No obstant, si volem que l’RSE for-
mi part d’un compromís empresarial estès i profund, calia agru-
par les empreses més compromeses.

Com a Consell de Cambres observem que l’esforç fet en anys an-
teriors, en moltes accions i projectes pioners, com els programes 
RSE.Pime, tRanSparència, o la participació en el programa euro-
peu COGITA, han donat el seu fruit. Ens satisfà veure que no so-
lament grans companyies sinó també petites i mitjanes empreses 
van integrant amb normalitat aquest estil de gestió i tot un seguit 
de bones pràctiques, que són bones per a les organitzacions, per a 
l’economia, i per a la societat i el planeta.

I més enllà de l’adopció d’aquest compromisos per part de cada 
empresa o organització singular, també volem fer evident la con-
seqüència que se’n desprèn en el sentit de conferir aquests atri-
buts ètics, de transparència, de sostenibilitat, de respecte a la di-
versitat, i de responsabilitat social en general, a la identitat del 
propi territori, és a dir, a la construcció d’un territori que sigui 
valorat des de dins i des de fora per aquests atributs de compromís 
amb la creació de valor compartit.

Presentació
Excm. Sr. Miquel Valls i Maseda

President 

Consell General de Cambres de Catalunya
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Aquests mesos han estat els primers de l’inici d’activitats de 
Respon.cat, iniciativa empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya. Hem començat amb molta 
il·lusió perquè aquest és un projecte que feia falta, i que l’hem definit 
com un projecte de país vinculat a la competitivitat sostenible.

Volem implicar-hi les empreses més compromeses amb la Res-
ponsabilitat Social amb l’objectiu de promoure un salt qualitatiu i 
quantitatiu de l’RSE a Catalunya. Amb aquesta doble intenció, hem 
estat treballant amb les empreses membres, però també tenim el 
repte de fomentar que moltes més empreses se sumin a aquest sen-
tit de compromís, i entenguin que en sortiran beneficiades perquè 
la responsabilitat social és bona per a la societat i per a l’entorn, 
però també és altament positiva per a la pròpia organització.

El fet de divulgar aquests casos respon precisament a la voluntat 
de mostrar davant l’opinió pública i davant les altres empreses, 
que són moltes les pimes que tenen un sentit de compromís que 
s’expressa per mitjà de bones pràctiques diverses. De vegades, hi 
ha empreses que no els han posat ni el nom d’RSE ja que senzilla-
ment ha format part d’un procés natural de millora permanent en 
relació amb les matèries laborals, ambientals, econòmiques, socials 
o de bon govern. 

Precisament, reconeixent aquestes empreses petites i mitjanes, 
les estem encoratjant a seguir endavant en aquesta línia, a posar 
en valor allò que fan, i alhora a mostrar públicament que no hi 
ha unes empreses que fan RSE i altres que no, sinó que hi ha un 
gran nombre d’empreses que van progressant, van gestionant la 
millora, i que sovint, sense tenir un model estàndard d’RSE, han 
descobert la manera d’excel·lir-hi.

Ens enorgulleix descobrir que a cada racó del país hi ha empreses 
i emprenedors que han optat per crear alhora valor econòmic i 
social, per a fer projectes que al costat de la rendibilitat econòmica 
també tinguin capacitat per estar atents a les inquietuds dels dife-
rents grups d’interès, amb un estil sensible i compromès.

Respon.cat vol estar al seu costat, alhora que també els obre les 
portes, ja sigui per formar-ne part, per participar en accions o, 
senzillament, per fer camí plegats ajudant a fer que el desenvolu-
pament de la responsabilitat social formi part intensament de la 
manera catalana de fer empresa.

Presentació
Sr. Josep Santacreu Bonjoch

Conseller delegat del Grup DKV

President del Grup de Treball d’RSE de la Cambra de Comerç de Barcelona

Membre del Grup Motor de la iniciativa empresarial Respon.cat

r es pon. c at Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya



12



13

Iniciativa
empresarial
per al
desenvolupament
de la
responsabilitat
social
a Catalunya



14



15

Què és la Responsabilitat Social?
La Comissió Europea defineix l’RSE com «la responsabilitat de les 
empreses pels seus impactes en la societat». L’RSE és la integració 
de les inquietuds socials, ambientals, ètiques, de drets humans i de 
consumidors en les operacions empresarials i l’estratègia bàsica, 
per tal de maximitzar les oportunitats de crear valor compartit i de 
minimitzar els impactes adversos.

L’RSE és un aspecte central en la gestió empresarial de les empre-
ses més avançades d’arreu del món, ja que redueix riscos, millora 
la competitivitat, permet la diferenciació, i genera la confiança 
dels grups d’interès i de la societat en general, a partir d’una ma-
jor capacitat de gestionar els actius intangibles que aporten valor 
a l’empresa.

Els compromisos empresarials en RSE comencen a demostrar el 
seu potencial de canvi i font d’avantatges competitius. Els comporta-
ments corporatius socialment més responsables es poden situar com 
un element central per a una economia sostenible en el segle XXI.

Qui som?
Respon.cat és un organisme que vol implicar les empreses i les 
organitzacions empresarials més compromeses amb la Respon-
sabilitat Social, amb l’objectiu de promoure un salt qualitatiu i 
quantitatiu de l’RSE a Catalunya. Suposa un espai de trobada i 
col·laboració entre empreses de sectors, territoris i dimensions 
diverses, i és un projecte de país vinculat a la competitivitat sos-
tenible, que focalitza l’RSE com a factor estratègic i cultural de 
les empreses.

Missió

Treballar per l’excel·lència social d’empreses i organitzacions pre-
sents a Catalunya que desenvolupen cultures organitzatives i es-
tratègies corporatives orientades a la competitivitat sostenible. Cal 
repensar com fer empresa al segle XXI millorant la relació amb 
l’entorn i els grups d’interès.

Visió

Es pretén esdevenir el centre de referència a Catalunya en gestió 
empresarial socialment responsable i un actor internacional de 
prestigi en la matèria.

Ha començat a funcionar com un programa dins del Consell de 
Cambres de Comerç de Catalunya, des d’on es va anat gestant, amb 
la previsió de passar a ser una associació empresarial al 2015.
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Impactes econòmics

Impactes ambientals

Impactes laborals

Impactes socials

Bon govern

Acte de presentació de Respon.cat

Casa Llotja de Mar, Barcelona - 5 de febrer
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En el moment de la posada en marxa en formen part 35 empreses 
adherides, oberts a noves incorporacions. Les empreses membres 
es fan càrrec de les despeses de funcionament amb les quotes de 
membres.

Les empreses membres mostren una gran diversitats de sectors i di-
mensions, amb presència també d’empreses públiques i d’economia 
social. Empreses grans i pimes reparteixen la seva presència al 50%.

RSE i lideratge
Pretén fer evolucionar la Cultura Empresarial a Catalunya integrant 
noves inquietuds socials, promovent un creixement intel·ligent, sos-
tenible i integrador. Aquesta línia s’adreça sobretot al nivell directiu 
de les empreses membres, ja que les empreses que gestionen l’RSE 
o que s’hi incorporen necessiten un espai d’intercanvi directiu on 
poder compartir el sentit empresarial de l’RSE, enfortir el sentit de 
lideratge responsable, ajudar a construir l’estratègia corporativa i te-
rritorial de l’RSE.

Capacitació i desenvolupament
Pretén posar el focus en el desenvolupament tècnic de coneixement 
i metodologia d’RSE, i desenvolupar el model estratègic per a una 
aplicació integral a l’empresa. Aquesta línia s’adreça sobretot al ni-
vell tècnic de les empreses membres, perquè les empreses necessi-
ten accedir a un espai de capacitació i coneixement proper i orien-
tat a construir un model de gestió de l’RSE.

Foment de l’RSE
Pretén promoure l’RSE entre el conjunt del teixit empresarial. 
Aquesta línia té caràcter obert ja que moltes més empreses grans, 
mitjanes o petites podrien incorporar-se al compromís en la gestió de 
l’RSE, si se’ls facilita la comprensió, el marc adequat, i el reconeixe-
ment. Es compta amb l’experiència de programes pioners liderats 
pel Consell de Cambres de Comerç i la Generalitat de Catalunya.

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

Josep Santacreu presenta Joan 

Iglesias en el marc del Fòrum directiu 

sobre Responsabilitat fiscal

18 de setembre de 2014

Seminari sobre Innovació en RSE, 

amb membres de Respon.cat

9 de setembre de 2014

Programa per desenvolupar la gestió responsable de la cadena de proveïment, on 11 

empreses grans van proposar a 62 pimes relacionades la participació en un programa 

pioner en el món (2011)

Programa de Suport a 30 pimes per 

gestionar l’RSE (2008-2009)
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RSE i Territori
La societat espera de les empreses una capacitat de donar resposta 
als reptes per mitjà de la innovació social, la creació de sinergies, 
les apostes per articular en els territoris respostes locals i guanyar 
un futur més sostenible. Aquesta línia té un caràcter obert i pretén 
donar resposta a reptes des d’una òptica de desenvolupament de Te-
rritoris Socialment Responsables.
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Jornada per fomentar la implicació dels 

diferents agents en la gestió de l’RS i 

l’articulació d’un territori socialment 

responsable (Reus, 7 d’octubre de 2014)

Participació a Marketplace, espai de 

trobada entre empreses i organitzacions 

socials (20 d’octubre de 2014)

Empreses membres en la posada en marxa:
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Aquesta publicació pretén reconèixer el paper actiu i compromès 
que porten a terme les empreses petites i mitjanes en matèria de 
responsabilitat social. I per fer-ho volem mostrar un seguit de ca-
sos de bones pràctiques, caracteritzats per la seva diversitat en di-
ferents sentits.

Cada empresa que hem seleccionat ha estat proposada per agents 
dels respectius territoris i per experts amb la intenció de cobrir 
sectors i territoris diversos. Sense vocació d’exhaustivitat, hem 
volgut cobrir sectors com l’agroalimentari, turístic, industrial, de-
tallista, transport, i també hem tingut interès a fer lloc per a sec-
tors culturals, socials o educatius, per tal de mostrar que qualsevol 
sector d’activitat econòmica pot abordar la gestió de l’RSE, de ma-
nera adaptada òbviament als impactes de cadascun.

També era important que el territori hi estigués representat, 
amb poblacions que cobreixen bona part del territori: Alt Pene-
dès, Anoia, Barcelonès, Cerdanya, Garraf, Garrotxa, Gironès, Les 
Garrigues, Pallars Sobirà, Terra Alta, Vallès Occidental, Vallès 
Oriental i Vallès Oriental.

La diversitat també afecta les dimensions, ja que al costat d’una ma-
joria de pimes, també tenim quatre microempreses, alhora que cal 
fer notar que dues corresponen a un model de franquícies, de ma-
nera que la petita dimensió corporativa no mostra l’impacte real.

Pel que fa a la propietat, al costat d’empresa privada, hem incor-
porat dues fundacions, una cooperativa i un consorci públic, per 
tal de mostrar també la diversitat en aquest sentit, i facilitar que 
es visualitzi que la responsabilitat social és pròpia indistintament 
d’organitzacions grans o petites, públiques, privades o socials.  
Gairebé tots els casos són del conjunt de l’empresa tractada, ex-
cepte dos, per la seva singularitat.

Respecte a l’antiguitat, tant podem trobar empreses centenàries 
com algunes nascut en plena crisi, i ho han fet amb uns valors 
plenament compromesos amb l’RSE, fet que possiblement estigui 
a la base del seu èxit ja que en tots tres casos n’han fet un atribut 
central de la proposta de valor.

Si bé els estadis de gestió de l’RSE en aquestes empreses selec-
cionades és divers, cal dir que, en general, s’ha optat per seleccio-
nar casos que mostressin un compromís clar i un seguit de bones 

Presentació dels casos de bones 
pràctiques
Josep Maria Canyelles

Coordinador de Respon.cat
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Bones pràctiques de Responsabilitat Social Presentació dels casos

pràctiques però que no estiguessin portant a terme plenament un 
sistema de gestió de l’RSE. 

Volem mostrar una realitat de l’RSE a les pimes com un procés 
de millora permanent, no tancat ni perfecte, sinó com un apre-
nentatge a partir de la introducció de bones pràctiques, un liderat-
ge responsable i compromès, una capacitat d’observació i diàleg. 
Mostrant empreses en estadis diferents també col·laborem a nor-
malitzar que no hi ha empreses que sí o no gestionen l’RSE, sinó 
que hi ha graus i estadis, i és a partir d’aquesta evidència que vo-
lem convidar a sumar-se sense por a la gestió de l’RSE, tot anant 
descobrint el valor compartit que aporta, valor econòmic i valor 
social.

FoMent de l’Rse

La publicació d’aquests casos forma part de la línia de foment de 
l’RSE per la via del reconeixement públic i l’encoratjament parti-
cular. Al costat d’aquesta acció, Respon.cat té intenció de posar en 
marxa altres programes que promoguin i facilitin que més empre-
ses s’incorporin a la gestió de l’RSE, especialment les pimes. De 
les quatre línies de treball que Respon.cat ha dissenyat, la tercera 
té precisament aquest objectiu, que es pretén portar a terme per 
mitjà de premis i reconeixements, accions de divulgació i sensi-
bilització, i sobretot amb la represa d’un programa marc en la lí-
nia del que foren a l’any 2009 i al 2011 els programes Rse.Pime i 
tRansparÈncia respectivament, procurant dotar-lo de continuïtat 
o caràcter permanent. 

Amb la intenció de fer aquest pas, hem volgut contactar amb les 
empreses que van participar en aquells programes per valorar 
l’impacte que varen tenir, per millorar les propostes que es pu-
guin fer ara i adaptar-les al temps actual i inquietuds de les em-
preses. El resultat és una enquesta, els resultats de la qual podeu 
trobar al portal de Respon.cat.

Així, aquesta publicació i l’acte en què s’ha donat a conèixer, vo-
len ser també un reconeixement a les pimes que van participar 
en aquests programes, liderats pel Consell de Cambres i la Ge-
neralitat de Catalunya, així com altres que s’han portat a terme a 
Catalunya amb gran valor i impacte, com ara l’RseCoop o Gestió 
sostenible Rural. I vol servir per anunciar aquesta voluntat de 
posar-nos en marxa per a garantir que l’RSE estigui més present 
en el teixit empresarial català i, com es diu a la presentació, formi 
part de la manera catalana de fer empresa.
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desCRiPCió de l’eMPResA

AGROMILLORA és un viver seleccionador, dedicat a la producció i co-
mercialització a nivell nacional i internacional de plantes de la màxima 
qualitat genètica i sanitària.

L’empresa neix el 1986 amb seu a Subirats (Alt Penedès). Inicialment pro-
dueix i comercialitza fruiters de pinyol i vinya i posteriorment s’introdueix 
en la producció de plantes d’olivera per a la comercialització per tot el 
món. Actualment és l’especialitat d’AGROMILLORA, que és un dels vi-
vers de plantes més gran del món.

CoMPRoMís AMbientAl

el sistema paperpot evita els residus no degradables

Un dels impactes més importants de la seva activitat eren els testos de 
plàstic, els quals suposaven un problema per als pagesos, a qui els toca-
va desfer-se’n i sovint s’acumulaven a la vora del camp, constituint una 
agressió ambiental i paisatgística.

L’empresa va fer front al repte i va substituir el suports del plàstic per un 
material biodegradable que envolta com si fos un test el panot de terra 
amb les arrels. El sistema s’anomena “paperpot” i s’utilitza per les plantes 
d’olivera i de fruiters. Així s’evita l’acumulació de residus no degradables.

Aquest sistema, a més, els ha suposat una reducció de costos important, 
que el cost és de tan sols una quarta part del que costava el suport tradicio-
nal. I per descomptat, suposa un estalvi de temps i feina per als usuaris, 
els agricultors.

Aprofitament de les aigües pluvials

El compromís ambiental també s’ha estès a les noves instal·lacions 
d’Agromillora Iberia, que tenen en compte la sostenibilitat. Bona mostra 
d’això és el mecanisme que hi ha per aprofitar les aigües pluvials

Al nou centre de Monistrol recullen aigua de pluja de les quatre hectàrees 
del sostre de la instal·lació, que s’escolen cap a una bassa, on és aprofitada 
per al reg.

Altres aspectes ambientals

A més, disposen d’ovelles que seguen la gespa, de manera que eviten la 
motorització d’aquesta activitat i aporten un valor afegit.

Pel que fa als adobs i fertilitzants, estan en una fase d’experimentació per 
tal d’augmentar els productes menys agressius i introduir més criteris de 
sostenibilitat.

Han iniciat una nova línia d’activitat, la producció de biomassa, amb 
l’entrada a producció d’un tipus d’arbre amb baixa necessitat hídrica. 

Agromillora
Nom de l’empresa Agromillora

Sector d’activitat Agrícola

Activitat de l’empresa producció i comercialització de plantes de fruiters, vinyes i olivera

Nombre de treballadors/es 240

Pàgina web www.agromillora.com / www.rootpac.com / www.olint.com

Adreça El Rebato, s/n - Subirats (Alt Penedès) 

Contacte T. 938 912 105 - agromillora@agromillora.com
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Aquesta activitat els permet donar feina a vint-i-cinc persones. Cal dir 
que és una activitat molt habitual a altres països d’Europa però que al nos-
tre país encara no està prou desenvolupada.

CoMPRoMís AMb les PeRsones

Agromillora disposa d’una plantilla de 240 persones de mitjana entre els 
tres centres, tot i que tenen una temporalitat a causa de la vinculació de 
l’activitat als períodes estacionals, que provoquen una variabilitat de 60 
persones amunt i avall.

El personal està dins el conveni col·lectiu agrari, amb tots els permisos i 
millores socials que s’hi estableixen, però amb una millora empresarial 
significativa, al voltant del trenta per cent per damunt.

salut i seguretat

El disseny de les zones de treball, especialment a les noves parts, han comp-
tat amb les aportacions dels treballadors ja que són ells, amb l’experiència 
d’anys treballant en els altres centres d’Agromillora Iberia, que coneixen 
millor els mecanismes de producció i qui poden suggerir canvis que pro-
voquin una millora notable en el treball.

L’automatització del moviment de les taules en els hivernacles és una de 
les innovacions que hi ha a la nova planta de Monistrol. Un avanç que 
facilita molt la tasca i prevé un alt percentatge de lesions laborals, ja que 
moltes tasques que abans calia fer ajupits ara es poden desenvolupar amb 
el cos recte, fent ús de les superfícies elevades i automatitzades, eliminant 
alhora volums de feina que resultaven improductius.

Gènere

Un vuitanta per cent de la plantilla són dones, i en els nivells de direcció 
el repartiment segons gènere se situa en el 50%.

Conciliació

L’empresa tenia horari partit (8-13h i 15-19h), però recentment han co-
mençat a fer horari intensiu, de 7 a 15h. L’empresa ha volgut fer aquest pas, 
entenent que no perjudicava l’activitat productiva i que, en canvi, millorava 
la qualitat de vida i fins i tot facilitava que es treballés amb més satisfacció.

inserció

Dins la plantilla disposen de quatre persones amb el certificat de discapa-
citat, fet que dóna compliment als requeriments de la Lismi. Consideren 
que aquest és un compromís amb la societat, que porten a terme amb nor-
malitat empresarial i satisfacció mútua, més enllà del fet que sigui una 
obligació legal. En alguna ocasió han intentat anar més enllà, fomentant 
alguna experiència de contractació de persones d’altres col·lectius amb 
dificultats d’inserció. 

Finalment, respecte a les persones, cal dir que fan formació al personal, 
preferentment fent ús del sistema de bonificacions.

QuAlitAt

L’objectiu de l’empresa es basa sobretot en la qualitat de les plantes pro-
duïdes: màxima sanitat i la millor genètica existents. Les instal·lacions 
estan enfocades a garantir la qualitat, sanitat vegetal i la traçabilitat de 
cadascuna de les varietats de plantes que creixen en els hivernacles. 

La qualitat, però, també està present en el servei al client, és per això que 
cada producte disposa d’una estratègia comercial particularitzada per a 

‘La producció de biomassa 
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poder oferir els millors serveis als clients. A més, ofereixen assessora-
ment i servei postvenda.

A través de la marca registrada Olint, Agromillora edita i produeix la re-
vista Olint, que és la primera publicació dedicada al desenvolupament del 
mètode superintensiu de producció d’oli d’oliva. S’hi pot consultar tota la 
informació relativa a les plantacions en alta densitat així com accedir a les 
últimes notícies del sector

iMPACte eConòMiC: CoMPRoMesos AMb l’AGRiCultoR

Agromillora expressa el compromís davant els reptes dels seus clients, els 
agricultors. En aquest sentit, donat que el preu de la fruita darrerament 
no s’apuja, per tal que l’agricultor es pugui guanyar la vida miren de trobar 
la manera d’abaixar costos. Una línia de treball per a aconseguir-ho és 
fent possible l’automatització de la recollida i la poda. Per això, han trobat 
la manera d’adaptar la maquinària de la vinya, canviant algunes peces, 
per a fer-la servir per als fruiters.

Aquesta línia de treball implica, per exemple, que busquin noves varietats 
d’arbre que facilitin aquesta automatització, amb branques més sortides. 
Agromillora promou innovacions pròpies com aquesta, que després pa-
tenta.

Pel que fa al mercat, la seva venda és sobretot a l’engròs, i es troba en dife-
rents països, tot i que depèn del producte. Mentre que les oliveres es venen 
a distribuïdors o grans agricultors (meitat mercat estatal i meitat exte-
rior), i el de fruiters sols va per mitjà de distribuïdors (60% a l’exportació), 
en el cas de la vinya la clientela és molt diversa i el mercat és solament 
domèstic.

iMPACte soCiAl

Encara que no sigui l’element més important en el seu model de respon-
sabilitat social, el compromís que manté envers la comunitat no és menor, 
ja que col·labora amb castellers de Vilafranca del Penedès, amb els quals 
van ajudar a fer el desplaçament a Xile.

També cal fer referència al compromís amb la llengua catalana, especial-
ment a nivell intern en el funcionament i comunicats, i també en alguns 
prospectes externs.

La millora contínua i la innovació estan integrades com a valors forts 
de l’empresa. Disposa d’un departament d’R+D que estableix acords de 
col·laboració amb instituts públics d’investigació, universitats i altres em-
preses privades de diferents països, per a trobar millors productes, nous 
preus per a millorar la productivitat, etc., a banda de la capacitat dels pro-
pis tècnics, quinze enginyers agrònoms.

És a partir del 1997 quan AGROMILLORA considera estratègica la inver-
sió en R+D i estableix el centre d’investigació a Monistrol d’Anoia, comple-
tament equipat amb les darreres innovacions tecnològiques. 

Aquesta activitat de recerca està protegida amb patents internacionals. 
Els principals àmbits d’activitat en R+D són: 

•	 Millora genètica de portaempelts i varietats de Prunus.

•	 Millora genètica de varietats d’olivera.

•	 Millora genètica de portaempelts de cítrics.

Però la millora no solament és la investigació sinó que forma part de la 
cultura d’Agromillora. Així, es va aplicar el mètode Toyota per a identi-

Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya
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ficar els aspectes a millorar i innovar a partir de la implicació del pro-
pi equip. Així, amb un suport extern i la implicació de les persones de 
l’empresa, van identificar aspectes amb impacte ambiental i en la clien-
tela com el dels testos, i altres en el camp de l’ergonomia amb impacte en 
l’activitat laboral, per exemple.

Així, s’ha millorat organitzativament tot el procés, evitant feines impro-
ductives, i millorant la qualitat laboral i la satisfacció de les persones, tant 
pel resultat final com per la seva implicació en tot el procés.

Aquesta aposta ha estat especialment destacada en la concepció de les 
noves instal·lacions, les quals es regeixen pels valors que fomenta Agro-
millora com la millora contínua i la innovació.

Gestió de l’Rse

Agromillora estan mostrant una capacitat d’incorporar bones pràctiques 
en el camp de la Responsabilitat Social Empresarial, tant en matèries am-
bientals, com laborals o socials. I també tant respecte a treballadors com 
a clientela o altres.

Fins ara no han entrat en un model de gestió més intensa de l’RSE, és a dir 
que no disposen de codi ètic o de memòria d’RSE, per exemple, però això 
no entra en contradicció amb la seva capacitat per marcar-se objectius de 
millora en les matèries pròpies de l’RSE.

Ens indiquen que no reben cap demanda específica en aquest sentit, fet 
que atribueixen al fet que és un mercat molt rural i no exposat al gran pú-
blic, i on no s’expressen el tipus de pressions que poden donar-se en altres 
àrees empresarials.

Consideren que no tenen grans impactes, sobretot perquè han tingut la 
capacitat per anar abordant aquells aspectes que s’anaven manifestant 
com un impacte en algun grup d’interès. Ara bé, el fet que disposin d’una 
xarxa de filials que s’estén globalment, amb deu països, molts dels quals 
al Sud, pot afavorir que vagin integrant altres consideracions ètiques que 
fins ara se’ls havien fet més innecessàries.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de desembre de 2013 per Vector 5, Excel·lència i Soste-
nibilitat, a partir de l’entrevista realitzada a Josep Font, director d’Administració i Finances, a 
càrrec de Josep Maria Canyelles. La fitxa reflecteix informacions aportades per l’empresa i ha 
estat validada per aquesta. L’elaboració de les fitxes d’RSE s’emmarca en el programa Gestió de la 
Responsabilitat. Aquest projecte ha estat organitzat pel Consell de Cambres amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya. La selecció de l’empresa ha estat proveïda per la Fundació Pro Penedès.

Bones pràctiques de Responsabilitat Social Agromillora
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l’oRGAnisMe PRoMotoR

Aquesta fitxa se centra en un programa socioeducatiu, l’Apropa Cultura, 
promogut pel Fundació Privada de l’Auditori i l’Orquestra però que impli-
ca moltes altres institucions culturals i també entitats socials.

L’Auditori és un consorci constituït per l’Ajuntament de Barcelona i la Ge-
neralitat de Catalunya, i està integrat per l’Orquestra Simfònica de Bar-
celona i Nacional de Catalunya (OBC), la Banda Municipal de Barcelona i 
el Museu de la Música. Va ser inaugurat el març de 1999 i, al mateix com-
plex, hi té la seu l’Escola Superior de Música de Catalunya. Això conver-
teix l’Auditori en un focus de la vida musical de la ciutat en els diferents 
camps de la divulgació, la docència i la recerca. Com a institució nacional 
que és, L’Auditori vol projectar Catalunya i Barcelona al món a través d’un 
projecte musical propi, estable i integrador.

un CoMPRoMís de ResPonsAbilitAt CAP A lA soCietAt

Apropa Cultura és un programa socioeducatiu que treballa per acostar la 
música, el teatre, la dansa i les arts als col·lectius més vulnerables de la so-
cietat. Nascut a l’Auditori l’any 2006, actualment gestiona l’oferta que des-
tinen als centres socials 50 equipaments culturals d’arreu de Catalunya.

•	 Sorgit dels equipaments culturals i adreçat a entitats socials que fomenten 
la inclusió social i la millora de la qualitat de vida de col·lectius especial-
ment vulnerables. 

•	 Els equipaments culturals adherits destinen un mínim del 2% del conjunt 
de les localitats dels espectacles de programació pròpia de música, teatre 
o dansa al preu de 3 euros per a col·lectius de les organitzacions socials 
inscrites. 

•	 Actualment en formen part 42 teatres, auditoris i festivals i 8 museus/cen-
tres d’exposició. 

El programa comporta una unió d’esforços i vol representar la vocació dels 
equipaments públics culturals de Catalunya de fer arribar la música a tota 
la societat, principalment als grups més fràgils i vulnerables, alhora que 
vehicula una part important de la seva responsabilitat envers la societat 
com a institucions públiques culturals. Cal dir que també estan oberts a la 
implicació d’empreses privades, entre les quals una, Grup Focus, ja forma 
part del programa.

Com es va iniciar

Durant la temporada 2006-2007 s’engegà el programa socioeducatiu 
l’Auditori Apropa, d’assistència a concerts adreçats a col·lectius en risc 
d’exclusió social, facilitant l’assistència a pràcticament la totalitat de la 
programació habitual de L’Auditori al preu de 3 euros. Dos anys més tard, 
s’ampliava adreçant-se també als col·lectius socials i del món de la salut, 
accedint a una àmplia oferta d’espectacles a preus molt reduïts.

Programa Apropa Cultura
Nom de l’empresa Fundació Privada de l’Auditori i l’Orquestra

Sector d’activitat Cultural

Nombre de treballadors/es 182 (inclou 80 musics de l’OBC)

Pàgina web www.auditori.cat / www.apropacultura.cat

Adreça Lepant, 150 - Barcelona 

Contacte T. 932 479 300 - info@auditori.cat / apropa@apropacultura.cat
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•	 Des de la temporada 2010-2011, L’Auditori convida a participar d’aquest 
projecte a altres equipaments de la ciutat de Barcelona, i es canvia el 
nom a Apropa Cultura, oferint música, teatre, dansa i circ, amb la par-
ticipació del teatre nacional de Catalunya, el Mercat de les Flors i el 
teatre lliure. 

•	 La temporada 2013/14 comença amb un total de 29 equipaments i, com a 
novetat, s’incorpora la programació de visites i activitats als museus i sales 
d’exposicions gràcies al suport de l’obra social de ”la Caixa”, i s’ofereixen 
més de 15.000 localitats repartides en més de 300 espectacles de música, 
teatre, dansa i circ.

Diferencien els grups destinataris del programa en dos tipus:

•	 Associacions, institucions i centres que treballen amb persones en risc 
d’exclusió social, ja sigui des de l’ambit de l’atenció directa o de la preven-
ció (Tarifa Apropa Mínima). Aquesta categoria gaudeix d’un preu a 3 € per 
localitat d’espectacle i el grup sempre ha de ser d’un mínim de 5 persones. 

•	 Altres associacions de l’àmbit social o de la salut (Tarifa Apropa Reduïda) 
Aquest grup gaudeix de preus entre 5 € i 15 € per localitat d’espectacles i el 
grup mínim sempre ha de ser de 10 persones. 

I excepcionalment es poden concedir beques a 1 € per persona en el cas 
que ni l’entitat, ni la persona, ni la seva família puguin fer front a aquesta 
despesa. 

Apropa Cultura disposa del suport econòmic del Departament de Benes-
tar i Família de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona. Des del 2013 també s’hi ha sumat 
l’Obra Social ”la Caixa”, per fer possible l’extensió als museus. Cada equi-
pament adscrit que fa una aportació , anual per contribuir a la sostenibili-
tat del programa. El programa rep el suport del consorci transversal Xar-
xa d’Activitats Culturals facilitant la incorporació de nous equipaments 
culturals de Catalunya adherits a la Xarxa.

CoMPRoMís CAP A les PeRsones usuàRies

El programa no vol tenir un enfocament caritatiu, sinó que els usuaris 
paguen, encara que sigui una tarifa menor. I, de fet, el programa recull 
molts valors socials, començant per la mateixa democratització dels equi-
paments culturals, que així poden arribar a altres segments socials. 

•	 dignificador. No es tracta de cap programa de butaca lliure que pretengui em-
plenar les localitats que han quedat buides a poques hores d’obrir, sinó que hi 
ha una intencionalitat d’arribar a aquests col·lectius i de generar un impacte. 
Un programa de butaca lliure serviria per treure rendiment però no perme-
tria fer la tasca social necessària, en el sentit que no dóna prou temps per a or-
ganitzar-se, per a fer l’acció pedagògica. Per això, consideren que el programa 
Apropa Cultura és més dignificador per a les persones que se’n beneficien.

•	 transparent. Com que els objectius són intencionadament pedagògics, 
sempre es vehicula a partir d’organitzacions socials que aporten grups, mai 
directament a individus. I el fet que estigui estructurat com un programa i 
que hi hagi un portal amb la informació i la manera d’accedir-hi permet su-
perar el model de relacions que s’havia donat anteriorment en què una en-
titat social enviava una carta amb una demanda graciable per a poder acce-
dir-hi amb unes condicions favorables. També per a les entitats, el mètode 
és més digne i transparent, i les entitats s’hi adhereixen i són reconegudes.

De fet, el programa va més enllà de gaudir d’un espectacle, ja que inten-
ta acostar cultures. En aquest sentit, prenen importància les sessions de 
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presentació de la programació que es fan per als usuaris, que permeten 
explicar els espectacles previstos en clau social i comprensible.

treballar amb els equipaments

Per garantir l’impacte social i la qualitat del programa, el personal dels 
equipaments hi està implicat:

•	 Formació. Es fan cursos de formació sobre accessibilitat per als acomo-
dadors, els quals, a més, podrien adonar-se si en algun cas se’n fes un mal 
ús, com per exemple que hi assistissin treballadors en lloc d’usuaris. En 
aquest sentit, desenvolupar millors habilitats comunicatives, relacionades 
amb l’empatia, igual que passa amb les millores d’accessibilitat, són millo-
res que acaben beneficiant a tothom, no sols per a qui estaven pensades. 

•	 trobades. Per millorar la implicació, cada dos anys organitzen una troba-
da de tots els equipaments implicats per compartir l’experiència i generar 
complicitats entre les persones que estan a primera línia. 

•	 implicació. En aquest mateix sentit, procuren que hi hagi un retorn in-
formatiu permanent. A part del director, a cada equip hi ha un contacte 
directe, a qui procuren empoderar, millorar la seva sensibilitat i impli-
cació, algú que estigui en la pell dels usuaris del programa. Tan se val si 
és una persona de taquilla o de sala, o de públics però han d’estar molt 
reconeguts i sentir-se part del projecte i valorats per la seva tasca des de 
direcció.

treballar amb les entitats i amb els educadors

Es treballa conjuntament amb els centres i associacions perquè aquest 
programa sigui un repte educatiu i un mitjà per desvetllar la motivació de 
les persones usuàries. El fet d’oferir una finestra única de reserves ofereix 
la possibilitat d’assistir als millors espectacles en un entorn normalitzat. 
El sentit de compromís també és cap als educadors socials de les entitats 
socials adherides al programa, ja que el seu rol social sovint no és prou 
reconegut. 

•	 Per això, se’ls tracta amb gran consideració i se’ls ofereix formació espe-
cífica, que actualment gaudeix del diploma d’extensió universitària de la 
Fundació Pere Tarrés (URL) i la col·laboració del Col·legi d’Educadors i 
Educadores Socials de Catalunya. 

•	 Al 2011 se’ls van començar a oferir unes sessions de formació musical ano-
menades “Descobreix com treballar amb la música en el dia” amb la inten-
ció d’introduir la música en l’activitat habitual dels centres socials.

•	 Més endavant s’hi va afegir el curs en arts escèniques i música “Educa 
amb l’Art”, organitzat per L’Auditori, el Teatre Lliure, el Teatre Nacional 
de Catalunya, el Mercat de les Flors i el Palau de la Música Catalana, amb 
el mateix objectiu però ampliat al teatre i la dansa. 

Així es potencia el poder transformador de les arts aconseguint el màxim 
efecte a partir de l’assistència a un espectacle, alhora que es fomenta el 
treball artístic quotidià als centres socials i els educadors obtenen recur-
sos que també els poden ser útils en el seu dia a dia com a habilitat edu-
cadora. 

Resultat

Valoren que després d’aquests anys de funcionament també han aconse-
guit que des del món de la cultura es generés interès per un projecte so-
cial com aquest. Per als organitzadors és important que el conveni amb la 
Generalitat impliqui simultàniament dos Departaments, Benestar Social 
i Cultura, i que no es vegi solament com un tema social sinó d’interès cul-
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tural. El fet que a les subvencions culturals es valorin les accions socials 
que es porten a terme ajuda a crear aquesta transversalitat facilita que 
equipaments que no s’ho havien plantejat mai comencin a adoptar mesu-
res socials. Per a alguns equipaments culturals es comença a valorar-se 
com una acció que permet adoptar un compromís social i que es visualitza 
públicament.

Amb un equip tres persones han aconseguit gestionar un programa que 
suposa una acció referent de responsabilitat social en el camp de la cultu-
ra, i on es pot afirmar que el sector públic ha estat pioner. Ara faran un 
fulletó divulgatiu perquè entenen que també cal fer un esforç per anar di-
vulgant l’experiència, posant en valor l’èxit obtingut, i així obrir les portes 
a més gent.

AltRes ACCions soCiAls

Si bé el programa Apropa Cultura suposa l’acció central, hi ha altres pro-
postes socioeducatives que promouen l’accessibilitat de tots els públics a la 
cultura. Fundació privada de l’Auditori i l’Orquestra és l’entitat encarregada 
de realitzar l’activitat educativa, formativa i artística de l’Auditori de Bar-
celona, per delegació del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra. 

Fruit de l’experiència de més de cinc anys de l’Apropa Cultura, al 2012 es 
posen en marxa aquests nous programes en què moltes d’aquestes perso-
nes que ja han estat espectadores de concerts de la programació habitual 
de l’OBC tenen l’oportunitat de ser protagonistes compartint l’escenari 
amb els músics des d’una experiència més vivencial i participativa.

et toca a tu

La idea és molt simple i alhora innovadora: més de 250 nens i nenes de 
col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió treballen durant mesos en un 
projecte comú, s’impliquen en el seu desenvolupament i són capaços de 
coordinar-se per oferir un concert conjunt a L’Auditori amb els músics de 
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) i obert 
al públic general. 

Les entitats participants treballen amb la música com a eina d’integració 
social a barris amb alta immigració. Durant un any reben assessorament 
i formació des de l’Auditori Apropa, per acabar fent una setmana d’assaig 
amb l’OBC i oferir un concert a 2.000 persones.

Posar un instrument a les mans d’un nen que viu en un barri amb pocs 
recursos pot ser transformador. Donar-li la responsabilitat de tocar-lo i 
fer que l’escoltin és convertir-lo en protagonista, oferir-li un incentiu per 
esforçar-se cada dia. Els músics de l’orquestra també en surten sensibi-
litzats, amb el coneixement d’altres realitats socials com és la població 
immigrant en risc d’exclusió. Així, poden contribuir a través de la seva 
música a millorar la societat, tenen l’oportunitat de treballar d’una mane-
ra diferent en un concert sorprenent on es viu l’entusiasme i la frescor de 
l’intercanvi musical.

un matí d’orquestra

S’adreça a col·lectius de persones adultes amb discapacitat intel·lectual. 
Un matí entre setmana dos grups tenen l’oportunitat d’assistir a una part 
de l’assaig de l’OBC, trobar personalment dos músics de l’orquestra -que 
s’hi presten voluntàriament i mostren una gran sensibilitat- i realitzar un 
taller amb instruments d’orquestra, dirigits per una musicoterapeuta es-
pecialitzada. Unes 900 persones passen anualment per aquesta activitat 
participativa, per a la qual estan cercant patrocini.
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CoMPRoMís AMb lA CoMunitAt

l’Auditori educa, com a marc general, està al servei de l’educació mu-
sical, dinamitzant en tot allò relacionat amb l’educació musical a Cata-
lunya. Es tracta d’una manera d’entendre l’educació musical pionera a 
Europa, amb tres línies: concerts, activitats participatives i materials i 
formacions. Treballa amb tots els grups d’interès (famílies, escoles, pro-
fessorat de música, pedagogs, compositors, músics, coreògrafs, directors 
d’escena... i ofereix una programació de 20 produccions amb més de 150 
concerts l’any. 

A més, en el marc de les polítiques d’obertura a la societat, es porten a 
terme moltes altres accions entre les quals, a títol d’exemple:

•	 Acords de cessió d’espais per a actes que s’han valorat d’interès per a totes 
dues parts, com per exemple amb usuaris de l’Associació Casal dels In-
fants per a l’Acció Social als Barris.

•	 Un espai Virtual de trobada per compartir i donar a conèixer experièn-
cies i referents musicals del sector social.

•	 Una altra de les col·laboracions significatives va ser amb Òmnium Cultu-
ral per a la participació de l’OBC a la celebració del Concert per la llibertat 
al Camp Nou el dia 29 de juny de 2013.

•	 L’Auditori disposa de diferents acords amb universitats i institucions aca-
dèmiques per a la realització de pràctiques per part d’alumnes de gestió 
cultural, arxivística.

•	 Alhora, l’Auditori disposa del suport de patrocinadors, entre les quals mi-
tjans de comunicació i també empreses que hi aposten en el marc de les 
seves polítiques de responsabilitat social i patrocinis culturals.

També hi ha una política de Preus reduïts, sempre que a totes les produc-
cions propies, per a joves, aturats, famílies nombroses, monoparentals, 
persones amb discapacitat i l’acompanyant quan sigui reconeguda la seva 
necessitat legalment. Es valorava com una incoherència que al costat dels 
programes socials, no s’abordés una política de descomptes socials per a 
col·lectius que la pròpia administració púbica ja porta a terme, i podien 
venir en transport públic subvencionat i, en canvi, en un equipament  
públic cultural no tenien cap mesura equivalent. Remarquen, a més, que 
no n’hi prou amb la política de descomptes sinó que, perquè tingui efecte, 
cal facilitar-ho fent-ho fàcil, que es pugui reservar per telèfon, per exemple, 
evitant que s’hagi de venir a l’equipament expressament amb anterioritat.

L’Auditori disposa d’una política d’accessibilitat per a facilitar que les 
persones amb dificultats de mobilitat o sensorials puguin accedir a 
l’equipament o consultar el web.

•	 Per a les persones amb mobilitat reduïda, es preveuen zones d’emplaçament 
de cadires de rodes, que estan indicades en els plànols de cada sala. A més, 
l’Auditori disposa de reserves públiques d’aparcament per a persones amb 
discapacitat i mobilitat reduïda per una entrada mentre que per una altra 
existeixen places de mobilitat reduïda d’accés directe.

•	 Respecte a la web de L’Auditori, s’està treballant amb l’objectiu d’adaptar 
tot el web a les recomanacions W3C, amb voluntat de facilitar l’accés uni-
versal.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de novembre de 2014 per Josep Maria Canyelles, a par-
tir de l’entrevista realitzada a Sònia Gainza, directora d’Apropa Cultura. La fitxa reflecteix infor-
macions aportades per l’empresa i ha estat validada per aquesta. L’elaboració de les fitxes d’RSE 
s’emmarca en el programa Gestió de la Responsabilitat. Aquest projecte ha estat organitzat pel 
Consell de Cambres amb el suport de la Generalitat de Catalunya.





33

desCRiPCió de l’eMPResA

ARP Catalonia és una petita empresa amb seu a Vinaixa constituïda l’any 
2003 i dirigida per en Marti Teres i Rios en funcions de conseller delegat. 
Opera en el mercat amb la marca OLEUM FLUMEN. Produeix i elabora 
olis de la categoria dels verges extres, vinagres envellits i gormanderies on 
l’oli d’oliva hi té un protagonisme especial.

Orientada a productes i clientela de gamma alta com són l’alta restauració 
i el comerç altament especialitzat.

Amb clara vocació internacional aspira a liderar el sector dels olis Ver-
ges Extres de gamma alta sense limitacions geogràfiques i incorporant el 
valor afegit de la comunicació i pedagogia sobre la cultura de l’oli i de les 
seves virtuts. 

Es tracta, doncs, no només de vendre oli sinó també de fer activitats i pro-
moure sensacions i coneixements al voltant de l’oli. I ho fa mitjançant 
dues línees de negoci:

•	 L’explotació de finques d’oliveres pròpies o alienes. Aquestes explotacions 
se situen en diferents punts de la geografia catalana i península Ibèrica. 

•	 I les visites temàtiques, sessions de tast i seminaris de restauració. La dis-
tribució de la finca permet observar sobre el terreny els sistemes de cultiu 
i maneig utilitzats per l’empresa (producció ecològica, amb registre del 
CCPAE), així com el tipus de vegetació, varietats d’oliveres, tipus de sòl, etc.

L’empresa està aconseguint creixements anuals superiors al 10% en les 
seves vendes que combina amb una constant investigació i recerca en la 
selecció de noves varietats d’oliveres. 

Participa com a beneficiària del Programa “Ajuts al creixement empresa-
rial” promogut per ACC1Ó –Generalitat de Catalunya- per rebre suport i 
assessorament en la seva gestió. 

ARP desenvolupa tota la seva trajectòria recent a la finca Les Teixe-
res, Mas Mariet, una construcció de l’any 1900 i que és ara el lloc idoni 
per acollir la zona de tast. Les seves parets de pedra responen al tipus 
d’arquitectura de la comarca i el seu estat de conservació era força accep-
table, així que ha quedat restaurat en la seva totalitat.

En aquest espai s’han construït i reconstruït unes edificacions que donen 
cabuda a les diferents instal·lacions per elaborar els productes de l’empresa.

CoMPRoMís AMb el teRRitoRi: “VeneM VAloRs i FoRMes 
de FeR”

Aquesta idea expressada per en Martí Terès és la raó de ser de l’empresa 
i implica una defensa dels vells conceptes de “terra” i d’elaborar a partir 
dels fruits d’una mateixa finca, productes amb característiques molt lliga-
des a l’entorn.

ARP Catalonia, SL
Nom de l’empresa ARP Catalonia, SL

Sector d’activitat Alimentació

Activitat de l’empresa Producció i elaboració d’olis

Nombre de treballadors/es 4 persones

Pàgina web www.oleumflumen.com

Adreça Finca Les Teixeres, s/n N-240 km 58,100 - Vinaixa (Les Garrigues) 

Contacte T. 973 050 249
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Amb l’objectiu de fer avançar aquests vells conceptes, l’empresa els adapta 
a les necessitats actuals per aconseguir que els seus clients, proveïdors, 
amics i un tipus de turisme molt especial, s‘interessi pels seus productes i 
per l’entorn que els acompanya.

I amb tot, els resultats son una millora de biodiversitat, la protecció 
d’hàbitats, difusió dels valors ambientals a través del productes agraris i 
activitats pedagògiques sobre la producció agrària i la natura, conservant 
les varietats locals.

ARP vols ser una empresa lligada a un territori, a una cultura i a un saber 
fer, i ho fa estimulant i adquirint no només un plaer gastronòmic sinó un 
plaer en els coneixements. No només sabors, sinó saviesa. No només en-
treteniment sinó coneixements.

Per aquest afany i compromís pel territori i els seus productes autòctons, 
participa activament en el “Terra Madre Day”. És un homenatge als ali-
ments locals que se celebra el 10 de desembre cada any a tot el món. En-
guany es pretén donar molta importància a aquells productes que estan 
en risc d’extinció, ja que són molts els productes alimentaris tradicionals 
que desapareixen dia a dia a tot el món i amb ells, els coneixements, les 
tècniques, les cultures i els paisatges vinculats amb la seva producció.

CoMPRoMís AMb el bon GoVeRn

Des de l’any 2011 ha fet un pas en la direcció del compromís amb la Res-
ponsabilitat Social Empresarial, on les bones pràctiques descrites asso-
leixen un prisma diferent, no només actuant en clau interna sinó amb 
voluntat de comunicar-ho a tots els seus grups d’interès.

De fet, aquesta línia de treball en RSE s’emmarca dins el pla estratègic de 
gestió, que fa anys que venen desenvolupant, i que van iniciar participant 
en el projecte de Gestió rural sostenible, que a més els ha permès entrar 
en els ajuts Leader. Gràcies a aquest procés han anat sistematitzant pro-
cessos de millora i documentant les bones pràctiques de responsabilitat 
social que duen a terme i que es detallen a continuació.

CoMPRoMís AMb lA CAdenA de PRoVeïMent

S’ha creat una guia de bones pràctiques pel que fa al correcte ús del pro-
ducte i al seu reciclatge. Se’n fa difusió entre els diferents proveïdors.

S’ha definit una política de contractació que estableix tan els criteris de 
selecció de proveïdors de matèries primeres i serveis com les expectatives 
de la relació i les mesures a prendre quan aquestes no es compleixen.

I s’han establert mecanismes per avaluar l’existència i el grau de compli-
ment de polítiques d’RSE dels diferents proveïdors.

CoMPliMent leGAl i AntiCiPACió A les neCessitAts

Recentment i fruit de la col·laboració amb l’empresa Smaarts s’ha tret 
al mercat un nou envàs d’oli d’oliva verge extra amb monodosis de 15ml. 
Aquesta innovació suposa avançar-se a la futura normativa d’envasat d’oli 
amb sistema inviolable i al mateix temps afavorir-ne l’ús, ja no és impres-
cindible tenir l’ampolla a mà ni estar al restaurant o a casa.

AliAnCes i Col·lAboRACions

Per tal de reforçar la presència en el mercat, ARP aposta per la creació de 
sinèrgies amb altres agents del territori, un treball en xarxa un exemple 
del qual és el compromís que prenen establiments rurals de la zona en 

GESTIÓ SOSTENIBLE RURAL

Gestió Sostenible Rural (GSR) és un 
projecte de cooperació interregional im-
pulsat per divuit grups de desenvolupa-
ment local de Catalunya, Balears i Aragó 
que pretén fomentar una nova cultura 
empresarial en les organitzacions –públi-
ques i privades- del medi rural a través 
del desenvolupament d’una metodologia 
comú d’implantació de polítiques de Res-
ponsabilitat Social Empresarial (RSE) que 
garanteixi el seu desenvolupament sos-
tenible i, per extensió, la dels territoris on 
s’ubiquen.

Els objectius del projecte són els se-
güents:

•	 Impulsar la sostenibilitat i la Responsa-
bilitat Social Empresarial de les activi-
tats econòmiques dels territoris rurals

•	 Avançar cap a la creació de Territoris 
Socialment Responsables

•	 Afavorir la intercooperació i la creació 
de sinergies entre territoris rurals sos-
tenibles

En el procés de selecció de les empre-
ses que opten a l’obtenció de l’ajut i 
d’avaluació dels projectes que han pre-
sentat s’hi han incorporat criteris de va-
loració vinculats a la Responsabilitat So-
cial Empresarial per determinar el grau de 
compromís dels potencials beneficiaris. 

L’empresa o entitat beneficiària disposarà 
d’una relació d’actuacions o mesures co-
rrectores que han de permetre millorar els 
punts febles de la seva gestió i potenciar-
ne els punts forts i la quantia de la sub-
venció vindrà determinada pel grau de 
compromís que adoptin els promotors en 
relació al compliment de les accions de-
finides.

Més info: http://ca.gsrural.org

Bones pràctiques de Responsabilitat Social ARP Catalonia, SL
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posar a cada taula una ampolla d’oli Oleum Flumen extra verge d’olives 
arbequines, etiquetada i precintada. Els establiments regalen als seus hos-
tes una ampolla d’oli extra verge que, un cop encetada, es poden endur a 
casa. Es tracta d’ampolles de 250 ml.

CoMPRoMís AMbientAl

ARP treballa les seves finques seguint les indicacions del Consell Català 
de la Producció Agrària i Ecològica - CCPAE CT/1488/P

S’han respectat i delimitat les zones d’oliveres centenàries, amb la volun-
tat de cuidar-les i mimar la seva senectut, per oferir un producte molt 
especial, l’oli centenari.

En l’àmbit de l’estalvi energètic, destaquen les següents accions:

•	 La incorporació de plaques solars, amb un sistema d’acumulació, que ha 
permès reduir el consum d’hidrocarburs en el generador elèctric. 

•	 Creació de sinergies amb altres organitzacions que permetin tant la mi-
llora d’accions en el mercat com la reducció de costos a tots nivells: comu-
nicació als clients, proveïdors i amics de la necessitat de reducció de con-
sums energètics, compartir vehicles i màquines, comunicar mitjançant 
rètols en els diferents punts de consum energètic de la necessitat de fer-ne 
un bon ús , així com la voluntat de reducció per part de l’organització, etc.

•	 Emmagatzematge d’aigües pluvials que aconsegueix el 67% del consum 
necessari.

•	 Emmagatzematge d’aigües residuals: es recicla un 47%.

•	 Reciclatge de nou envàs que permet una millor separació dels elements 
que hi intervenen. Per aquest motiu l’envàs disposa de vidre (contenidor 
verd), plàstic (contenidor groc ) i etiqueta (contenidor blau).

CoMPRoMís AMb lA sAlut

Estudis científics recents indiquen la possibilitat d’utilitzar determinades 
varietats d’oli per a la prevenció i tractament de certs tipus de càncer. 

Actualment l’empresa està investigant i localitzant aquelles varietats 
d’oliveres que els permeti elaborar específicament aquest tipus d’oli.

CoMPRoMís soCiAl: CoMuniCACió i MàRQuetinG

La comunicació i màrqueting es fonamenta en una interrelació directa 
i personal amb les persones, de proximitat, en un entorn de confiança 
mútua que permeti generar sensacions i compartir. 

Per això, la proposta és un itinerari per incorporar nous aprenentatges:

•	 La Finca Les Teixeres permet descobrir les varietats d’oliveres, la forma de 
treballar els camps, la influencia de la lluna, el respecte a un cicle biològic 
de creixement i explotació.

•	 El tast hedònic és l’expressió màxima en adquisició de coneixements gas-
tronòmics tot gaudint del plaer que el tast aporta.

L’empresa contracta els serveis professionals d’una persona experta en 
comunicació i màrqueting digital que li permet un bon posicionament en 
les xarxes socials i una interacció permanent amb els seus clients. 

Com a part del compromís amb el territori, i per a visualitzar l’arrelament 
i identificació amb la terra, ARP etiqueta els productes exclusivament en 
llengua catalana. Pel que fa al web, i amb voluntat d’internacionalització, 
es troba disponible en català, castellà i anglès. 

Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya
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Com a part també de la gestió del multilingüisme i sensible a col·lectius 
amb dificultats de visió els productes s’etiqueten també amb sistema Brai-
lle.

I per últim, destacar l’activitat docent que en Martí Tarès fa a la Uni-
versitat de Barcelona, on dona classes i aporta la seva experiència en 
l’assignatura de prospecció de mercats. 

ConClusions

ARP Catalonia, S.L. i la seva marca Oleum Flumen va fer una aposta 
pel territori, per oferir un producte propi, per transmetre els valors que 
l’acompanyen i la història que l’envolta. 

I aconsegueix créixer any rere any en vendes, clients, varietats de produc-
te, mercats internacionals, instal·lacions....

Justament el proper repte al que fa esment en Martí Terès, és gestionar 
correctament aquest creixement de forma sostinguda, tenint en compte 
que el model de negoci i les bones pràctiques que el caracteritzen obliguen 
a mantenir les seves arrels però sense renunciar a les fronteres.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de desembre de 2013 per Vector 5, Excel·lència i Sostenibi-
litat, a partir de l’entrevista realitzada a Marti Teres i Rios , conseller delegat d’ARP Catalonia,S.L., 
a càrrec de Xavier Romea. La fitxa reflecteix informacions aportades per l’empresa i ha estat vali-
dada per aquesta. L’elaboració de les fitxes d’RSE s’emmarca en el programa Gestió de la Respon-
sabilitat. Aquest projecte ha estat organitzat pel Consell de Cambres amb el suport de la Genera-
litat de Catalunya

Bones pràctiques de Responsabilitat Social ARP Catalonia, SL
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desCRiPCió de l’eMPResA

La Fundació Ave Maria és una institució privada sense afany de lucre, amb 
seu social a Sitges. A l’any 1987, el donatiu d’una persona va posar la llavor 
del projecte per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual de 
la comarca del Garraf. La iniciativa va fructificar i avui són una entitat 
consolidada i reconeguda que ofereix serveis socials especialitzats i de 
qualitat a la comunitat.

L’objectiu de la Fundació Ave Maria és treballar per aconseguir la màxima 
autonomia personal, social, laboral i econòmica de les persones usuàries, 
cercant el seu millor desenvolupament. Compromesos en oferir la màxi-
ma qualitat i vetllant per a la millor atenció personal i professional, afa-
vorint el benestar de les persones usuàries i les seves famílies. 

La Fundació Ave Maria disposa de 6 llars on actualment hi ha acollides  
61 persones adultes amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de su-
port generalitzat, algunes de les quals poden presentar trastorns de con-
ducta o malaltia afegida. 

CoMPRoMís AMb lA innoVACió

El context de crisi ha afectat de ple les institucions socials. La Fundació 
Ave Maria, davant aquesta realitat adversa, ha fet emergir un caràcter 
innovador cercant solucions tecnològiques que els permetin ser més efi-
cients.

L’equip de direcció, liderat per Antoni Reverter, va definir un pla estra-
tègic sustentat en la recerca i la innovació per buscar solucions a les difi-
cultats que els plantejava l’operativa interna de l’organització, tant per a 
millorar el resultat de la feina que hi fan els usuaris i la seva estimulació 
cognitiva com per afavorir les tasques que duu a terme l’equip de treball. 

Fruit de la reflexió i l’anàlisi de les necessitats internes de l’organització 
han sorgit diversos projectes tecnològics que avui situen la Fundació Ave 
Maria com a referent en innovació tecnològica amb finalitat social en cen-
tres de persones amb discapacitat. 

La Fundació Ave Maria atén persones amb afectacions mentals seve- 
res que necessiten acompanyament en la majoria de les tasques ru-
tinàries i d’higiene del dia a dia. Aquestes necessitats requereixen un 
personal molt especialitzat que ha de dur a terme un seguiment minu-
ciós de cada persona durant el dia i la nit. A més a més, cal poder dispo-
sar de la història integral de cada persona, amb les incidències que ha 
generat, a fi de copsar l’evolució de cada pacient i aplicar actuacions de 
millora. 

Fundació Ave Maria
Nom de l’organització Fundació Ave Maria

Sector d’activitat serveis socials

Activitat de l’empresa Residència per a persones amb discapacitat intel·lectual

Nombre de treballadors/es 75 persones

Pàgina web www.avemariafundacio.org

Adreça Av. Artur Carbonell, 11 - Sitges (Garraf) 

Contacte T. 938 948 646 - administracio@avemariafundacio.org
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Això suposava un volum de feina important per al personal d’atenció di-
recta (PAD) per a poder endreçar aquesta quantitat de dades manualment 
i alhora limitacions en l’explotació i un major risc d’errors. Davant aquest 
fet s’han anat desenvolupant eines tecnològiques que faciliten les tasques 
i alhora milloren de manera exponencial els resultats. 

•	 El primer projecte que van idear va ser una màquina dispensadora de me-
dicaments. Es tracta d’una unitat mòbil, autònoma, amb accés a les dades 
via wifi, per a la distribució d’unidosi de fàrmacs, per a 50 usuaris i setma-
na, per a residències de persones amb gran dependència, amb reconeixe-
ment de l’empremta digital o xip de la roba. 

Aquest primer projecte, que és molt útil i eficaç, no el van poder repli-
car donat que l’empresa tecnològica a qui van demanar la fabricació el va 
comercialitzar pel seu compte. Fruit de l’experiència, van crear l’Institut 
Català de la Robòtica per a la discapacitat a fi de poder enregistrar els pro-
jectes que desenvolupen i obtenir així el retorn de la seva inversió. 

•	 El segon projecte que van desenvolupar és un sistema de distribució de 
roba a la bugaderia, sense error per a residències de persones amb gran 
dependència, per mitjà de xip intel·ligent i programa adaptat, gestionat 
per persones amb discapacitat lleugera. El sistema es basa a adherir a 
la roba de cada persona un xip identificador. Un cop la roba s’ha rentat, 
es plega sobre una taula que té incorporat un sensor que reconeix el xip 
i fa aparèixer el nom i la foto de la persona a qui correspon la roba en 
una pantalla que el treballador de la bugaderia té al davant. D’aquesta 
manera, qui manipula la roba ja sap a qui pertany cada peça. Un cop 
s’han plegat, s’han de dipositar a les gavetes personals de cada usuari 
que es troben en prestatgeries. Amb aquest sistema de gavetes es facili-
ta el repartiment a cada habitació. Quan es passa la peça de roba davant 
el detector se’n encén la llum de la gaveta on va. 

•	 El Programa Armoni és un programa informàtic per a desenvolupar les 
habilitats cognitives. A diferència d’altres eines similars que existeixen 
en el mercat, l’Armoni utilitza estímuls personalitzats per a cada usuari, 
la qual cosa el fa més efectiu. Per exemple, les veus que té enregistra-
des provenen de familiars del respectiu usuari. Aquesta singularitat és 
el resultat d’un equip de persones implicades en el projecte que inver-
teixen temps i esforç a cercar les millors solucions per a cada incidència. 
Aquest projecte va rebre un ajut econòmic provinent de la Cambra de 
Comerç de Barcelona per al seu desenvolupament.

•	 L’s3i és una de les eines de les quals se senten més orgullosos. Es tracta 
d’un programa informàtic que permet registrar totes les accions, incidèn-
cies, crisis, rutines... dels usuaris, vinculat a un programa d’explotació de 
dades que elabora informes a partir de les dades que s’han introduït. És 
un sistema molt àgil que els ha aportat un millor control, sense errors, i 
amb més informació processada de manera ràpida i integral. 

•	 Actualment estan treballant amb el NAO, un robot programat per a fer 
funcions educatives en tallers. Aquest projecte s’està duent a terme en 
col·laboració amb Enginyeria La Salle i la UPC. A tall d’anècdota podem 
dir que estan programant el robot perquè aquest Nadal faci el Caga Tió. 
Cal tenir en compte que aquest giny és un suport per als educadors amb 
resultats molt positius cap als usuaris.

Tenen projectes de futur que passen per idear un tipus de carro robotitzat 
per a transportar objectes pesats, com ara cadires de rodes. En aquests sen-
tit volen perfeccionar les grues de mobilitat de què disposen i millorar així 
l’assistència del residents i alhora que facilitar la feina de l’equip de treball.

INSTITUT cATALà dE LA ROBòTIcA 
pER A LA dIScApAcITAT

Aquest institut va ser creat per la Fun-

dació Ave Maria a fi de disposar d’una 

entitat per a enregistrar projectes 

amb base tecnològica dirigits a millo-

rar la qualitat de vida de les persones 

amb discapacitats.

L’institut té la voluntat d’emergir amb 

capacitat de generar aliances amb al-

tres institucions, com ara universitats, 

a fi de constituir-se com a entitat de 

referència en coneixement enfocat a 

la creació de projectes en el camp de 

la robòtica per a persones discapa-

citades. Actualment s’està treballant 

conjuntament amb la Universitat Po-

litècnica de Catalunya i amb la Salle 

amb l’aspiració que Sitges entri en un 

projecte de la comunitat europea vin-

culat a la robòtica.

La robòtica per a la discapacitat pot 

aportar solucions i pot ser tractor 

d’interès en diversos àmbits. Des de 

la Fundació Ave Maria es vol, mit-

jançant l’Institut Català de la Robòti-

ca, fomentar que la gent jove que 

s’està formant vegin les oportunitats 

que es poden obrir en aquest sector, 

la voluntat és generar un espai de 

creativitat per a escoles i universitats, 

que inclogui un espai professional, 

un museu, un campus... dedicats a la 

robòtica. Actualment l’institut forma 

part de la fundació Ave Maria, regis-

trat com a marca i amb uns estatuts. 

En el futur se li vol donar personalitat 

jurídica a fi de poder esdevenir una 

entitat potent, amb capacitat d’operar 

i crear coneixement i negoci. Una pla-

taforma de robòtica a Catalunya amb 

potencial d’oportunitats per a totes 

les parts, un espai de foment de la 

intel·ligència per a la gent jove a nivell 

internacional.

Bones pràctiques de Responsabilitat Social Fundació Ave Maria



39

r es pon. c at

CoMPRoMisos lAboRAls

L’equip de treball de la Fundació Ave Maria està integrat per 75 perso-
nes distribuïdes en els diferents departaments de bugaderia, cuina, admi-
nistració, tècnics i educadors. Des de la direcció es té present el desgast 
que pot ocasionar cada perfil d’activitat, i per això es marquen unes línies  
d’actuació molt ben definides dirigides a construir un entorn laboral  
òptim.

Ens trobem davant un sector molt feminitzat. Des del centre s’han fet ac-
cions a fi d’atraure un perfil professional masculí amb un doble objectiu. 
D’una banda, a nivell pedagògic és positiu per als usuaris la presència tan 
masculina com femenina en les figures dels educadors i els PADs, d’una 
altra banda la voluntat d’aplicar polítiques d’equitat de gènere en l’equip 
de treball.

Amb la major proporció femenina, no és estrany que hi hagi la presència 
de dones embarassades, de vegades diverses alhora, fet davant el qual han 
d’actuar amb sentit de prevenció ja que algunes de les persones usuàries 
poden presentar en un moment determinat conductes agressives. Entre 
les mesures de prevenció que prenen:

•	 Reducció de les tasques que impliquen proximitat amb els usuaris per a 
les dones embarassades

•	 La baixa per embaràs s’avança i es dóna a partir de la 16a setmana en 
lloc de la 20a. Aquest acord és fruit de l’entesa de la Fundació Ave Maria 
amb la mútua d’accidents a fi d’evitar riscos innecessaris en la fase final 
de la gestació.

El personal pot fer ús d’un servei de fisioterapeuta com a mesura de pre-
venció lligada als riscos inherents a la seva activitat. La mesura ha consis-
tit a ampliar en una hora a la setmana un servei que ja tenien contractat 
per als usuaris.

Fan formació interna per l’equip de treball.

Incorporen alumnes en pràctiques de diferents escoles:

–  Institut Vilomara, de Barcelona
–  IES Andreu Nin, del Vendrell,
–  IES Alexander Galí, de les Roquetes de Sant Pere de Ribes.
–  Centre d’Estudis Forma’t, del Prat de Llobregat
–  Formatec, del Vallès
–  Centre d’Estudis de Catalunya, de Barcelona
–  Institut Municipal d’Educació i Treball, IMET, de Vilanova i la Geltrú

I com a docents externs, participen en:

–  Curs d’Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions so-
cials, realitzat des de l’IMET (Vilanova i la Geltrú) i L’Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes

–  Formació al Centre AURIA (Igualada) amb cursos adreçats a persones 
amb discapacitat intel·lectual

–  Formació a la Residència els Garrofers (Canet de Mar) a personal 
d’atenció directe

Per als treballadors amb discapacitat, han incorporat tecnologia com la 
descrita que els permeten gestionar bugaderies i magatzems, o digitalit-
zar documents, entre altres activitats.

Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya
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CoMPRoMisos AMb lA CoMunitAt

Coherents amb els valors que defensen, són sensibles amb l’entorn social 
on estan situats i hi mantenen diverses vies de col·laboració, entre les 
quals destaquem:

•	 Es van fer càrrec de l’Esplai per a discapacitats de Sitges, on hi ha per-
sones amb afectacions lleus ja que estava en risc de desaparèixer. L’han 
pogut mantenir gràcies a aportacions econòmiques de l’Ajuntament de 
Sitges i l’Obra Social de La Caixa, i amb el suport administratiu de la prò-
pia fundació. 

•	 Interactuen amb Tegar, un centre especial de treball i ocupacional per a 
persones amb discapacitat de Vilanova i la Geltrú, des d’on els arriben per-
sones que per edat ja no poden restar allà. A fi de de no tallar els vincles amb 
l’antic centre s’organitzen periòdicament activitats de manera conjunta.

•	 Estan engegant un projecte destinat a donar sostre a persones d’una 
certa edat, aproximadament a partir de 50 anys, amb discapacitat, que 
no tenen on viure. Estan treballant conjuntament amb La Caixa a fi de 
facilitar 8 pisos de lloguer assequible amb persones de suport per a una 
necessitat local que han detectat. A partir d’aquest projecte s’ha cop-
sat una realitat de “nous pobres” que no poden satisfer les necessitats 
alimentàries diàries i acudeixen a ells buscant ajut. Això s’ha anat im-
provisant per la “porta del darrere”. A fi de poder estructurar aquestes 
accions i dignificar en certa manera els usuaris estan cercant suport per 
construir o buscar un espai on crear un menjador social. Actualment 
estan atenent 48 persones, entre els quals hi ha adults i nens.

•	 Formen part de Dincat, organització que agrupa les entitats sense ànim 
de lucre que treballen en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual.

Amb aquestes accions es veu la voluntat de col·laborar i establir sinergies 
amb altres entitats, i de cobrir altres necessitats que van més enllà els 
aspectes laborals, com són el lleure o l’habitatge d’altres persones discapa-
citades que no formen part de la pròpia institució.

Un altre factor important d’obertura cap a la comunitat és el voluntariat ja 
que disposen d’un equip molt potent, d’unes 50 persones, col·laborant-hi. 
Disposen de diversos perfils de persones voluntàries. Alguns acompanyen 
els usuaris en les sortides. També hi ha un grup de senyores que revisen 
les manualitats que els usuaris fan en els tallers, i preparen actes en què 
ho venen. Amb els guanys fan les sortides lúdiques.

Assumeixen els drets i deures del voluntariat, i planifiquen l’activitat de 
manera que sigui positiva per als destinataris i alhora un espai de creixe-
ment personal per al propi equip. Cada persona signa un contracte de vo-
luntariat, passen per un procés d’acollida i acompanyament i de manera 
periòdica assisteixen a xerrades informatives, tant sobre els projectes com 
d’aprenentatge per a tractar amb els usuaris.

Amb aquesta acció, a més de reforçar els vincles amb la comunitat, també 
generen confiança en l’entorn ja que el fet de donar obertura a un equip de 
voluntariat és una mostra de transparència.

CoMPRoMisos AMbientAls

Conscients de la necessitat de minimitzar els impactes ambientals, apli-
quen criteris d’estalvi energètic i consum responsable. Disposen de bom-
betes de baix consum en tot l’edifici i tenen instal·lats detectors de presèn-
cia per a l’encesa de llums.

Bones pràctiques de Responsabilitat Social Fundació Ave Maria

S3i: UNA INvERSIÓ dE fUTUR

•  Programari de registres diaris, die-

taris, consultes i informacions ne-

cessàries en una residència de per-

sones dependents.

•  S3i ofereix informació instantània 

i interactiva de tots els usuaris, és 

molt fàcil d’utilitzar.

•  Estableix alarmes i controls per a 

situacions diàries

•  Estalvia temps en la introducció de 

dades en els dietaris i registres i fa-

cilita la seva consulta i explotació.

•  S3i és una gran ajuda pels profes-

sionals mantenint-los sempre infor-

mats i formats.

•  Disposa de tots els elements per 

complir l’LOPD

•  S3i és una eina important innovació 

i una eina imprescindible que per-

met un considerable estalvi d’hores.

•  S3i és un element de qualitat per a 

les entitats del nostre sector

•  S3i és un producte creat per la Fun-

dació Ave Maria a Sitges.
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L’aigua de les llars es tracta per osmosi a fi de poder consumir aigua de 
l’aixeta i no haver de comprar aigua embotellada, amb la consegüent ge-
neració de residus.

bon GoVeRn

La Fundació Ave Maria és un gran equip configurat per diferents 
col·lectius: usuaris, famílies, patronat, equip directiu, personal d’atenció 
directa i de serveis, voluntariat, entitats col·laboradores, i molts donants, 
molts d’ells anònims.

El patronat de la Fundació Ave Maria està constituït per persones de di-
versos sectors professionals com ara gent d’empresa, periodistes, advocats, 
metges, entre altres. Aquesta diversitat i el fet que sigui un patronat molt 
actiu enriqueix la institució i la fa més àgil. La implicació del patronat en 
la dinàmica de la Fundació, participant de manera activa en el Campus o 
bé coordinant el grup de voluntariat, consolida el lideratge de la institució.

La gestió de la institució està marcada per una aproximació de qualitat, i 
disposen de la Norma ISO 9001 certificada per AENOR.

Donada la trajectòria de Fundació Ave Maria ha estat reconeguts amb 
diversos premis:

2001 -  Associació d’Empresaris del Garraf i Penedès (ADEG) per “Millor 
iniciativa enfront de la desigualtat social”

2002 -  XXV Edició Premis Trinitat Catasús (Sitges) atorgat per periodis-
tes de premsa, ràdio i TV, per “L’esforç i dedicació a favor de les 
persones amb discapacitat”

2005 -  8è Premi Josep Maria Pinyol, atorgat conjuntament per la Fun-
dació Acció Solidària contra l’Atur i la Fundació Un Sol Món de la 
Caixa Catalunya en la categoria de “millor iniciativa innovadora de 
lluita contra l’atur”

2005 -  Premi Innovacat (Osona), amb esment especial per “Aplicació de la 
tecnologia per a fins socials”

2006 -  Premi de la Fundación Bip-Bip (Madrid) a la “Generació de llocs de 
treball de qualitat”

ConClusions

Destaca la sensibilitat tant per part del patronat com de l’equip de direcció 
d’integrar tots els grups d’interès en el projecte. Des de la Fundació Ave 
Maria es promou el treball conjunt amb l’administració pública, amb les 
famílies, amb l’entorn comunitari, creant espais de diàleg amb l’equip de 
treball i els voluntaris, atents a les necessitats dels usuaris, generant siner-
gies que revertiran en positiu cap a totes les parts.

La Fundació Ave Maria és una institució capaç de mirar endins i enfora 
i aportar solucions enginyoses a problemes reals. En aquest sentit, han 
marcat la diferència amb l’aposta tecnològica. L’actual director de la Fun-
dació Ave Maria, l’enginyer Antoni Reverter, ha aplicat coneixements per 
a millorar la institució, els seu serveis, i la seva projecció. En poques oca-
sions les entitats de persones amb discapacitat psíquica són notícia per la 
innovació tecnològica, i aquesta línia és font de reconeixement i norma-
litat social.
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Bones pràctiques de Responsabilitat Social Fundació Ave Maria

Mai es pot pressuposar que una organització, pel fet de tenir una mis-
sió social, tingui una capacitat de gestió de la responsabilitat social com 
s’entén actualment. Però aquesta fundació ha sabut desenvolupar un mo-
del d’organització proactiva en aquest sentit, amb un enfocament de gestió 
sensible als diferents grups d’interès i a les demandes i oportunitats que 
els presenta la societat, de manera que han desenvolupat un seguit de bo-
nes pràctiques respecte als diferents vectors de l’RSE relacionats amb els 
impactes socials, laborals, ambientals, econòmics i de bon govern.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de desembre de 2013 per Vector 5, Excel·lència i Sostenibili-
tat, a partir de l’entrevista realitzada a Núria Pascual i Laia Anguera, responsables d’administració 
i àrea tècnica respectivament, a càrrec de Josep Maria Canyelles i Marta Ribera. La fitxa reflecteix 
informacions aportades per l’empresa i ha estat validada per aquesta. L’elaboració de les fitxes 
d’RSE s’emmarca en el programa Gestió de la Responsabilitat. Aquest projecte ha estat organitzat 
pel Consell de Cambres amb el suport de la Generalitat de Catalunya
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desCRiPCió de l’eMPResA

Can Borrell és un hotel rural de 9 habitacions amb restaurant ubicat a la 
petita població cerdana de Meranges. Usen com a lema l’expressió:

“relax i molt bona cuina en un entorn rural espectacular”

En el web descriuen Can Borrell com un dels establiments més singulars 
de la Cerdanya per la forta càrrega rústica del complex, i per la personali-
tat i calidesa que li donen la pedra, la fusta i la pissarra.

Cap als anys quaranta l’avi de la Laura Forn va arribar a Meranges cer-
cant un indret millor per a la seva salut. Allà va conèixer la seva àvia, la 
família de la qual era de Meranges, i encara que no hi vivien permanent- 
ment tenien el costum d’estiuejar-hi. Els avis de la Laura es casen i ence-
ten l’hàbit d’anar a passar períodes de vacances a Meranges. Així es van 
creant vincles molt forts cap aquest petit poble de la Cerdanya i s’inicia 
una tradició familiar d’estiuejar a Meranges. És aquest sentiment el que 
fa que el pare de la Laura adquireixi Can Borrell el 1990. Els cinc primers 
anys la gestió no és assumida de manera directa i això fa que el nego-
ci no prosperi adequadament. El 1995 la Laura i l’Oliver, amb formació 
d’hosteleria, assumeixen el comandament sota la direcció d’Antoni Forn. 
El 2003 adquireixen el negoci amb el nom societari Verdaforn, SL. 

Malgrat que els temps han canviat i que la conjuntura de crisi es fa pa-
lesa, aquesta nova generació d’hotelers han estat capaços de transmetre 
aquell sentiment de romanticisme amb què l’àvia de la Laura recordava 
Meranges i alhora crear una empresa sostenible tant en les relacions amb 
l’entorn proper on està ubicada com en la pròpia viabilitat del negoci.

VAloRs i bon GoVeRn

Més enllà del servei d’allotjament i restauració, el que volen oferir és una 
experiència singular, basada en la connexió amb el que ens envolta; volen 
oferir una sensació, aprendre a gaudir del silenci i de l’entorn. Que les per-
sones que passin per Can Borrell de Meranges trobin en aquest indret un 
parèntesi de calma i quietud. 

A Can Borrell es caracteritzen per procurar una qualitat òptima vers la 
clientela, amb un regust propi: la seva filosofia és oferir una experiència 
intensa basada en la tranquil·litat transmetent a la clientela el valor de 
gaudir del silenci i la pau d’un entorn idíl·lic. Però darrera aquest atribut 
central de la tranquil·litat, volen projectar un marc de valors més ampli. 
És per això que han volgut desenvolupar un compromís de responsabilitat 
social empresarial, que inclou objectius de millora en els diferents vec-
tors que aquesta abasta, impactes ambientals, socials, econòmics, laborals 
i bon govern. Aquests compromisos els permeten avançar en un model 
d’empresa més sostenible i amb major capacitat de crear confiança entre 
els seus grups d’interès.

Hotel rural-restaurant Can Borrell
Nom de l’empresa Verdaforn, SL

Sector d’activitat Hosteleria

Activitat de l’empresa Allotjament i restaurant

Nombre de treballadors/es 4 persones fixes més contractacions en temporada alta

Pàgina web www.canborrell.com

Adreça Retorn, 3 - Meranges (La Cerdanya) Contacte T. 972 880 033 - info@canborrell.com

r es pon. c at Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya
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De fet, aquesta línia de treball en RSE s’emmarca dins el pla estratègic de 
gestió, que fa anys que venen desenvolupant, i que van iniciar participant 
en el projecte de Gestió rural sostenible, que a més els ha permès entrar 
en els ajuts Leader. Gràcies a aquest procés han anat sistematitzant pro-
cessos de millora i documentant les bones pràctiques de responsabilitat 
social que duen a terme.

Així, el model d’RSE que han desenvolupat està plenament integrat dins 
els processos de millora permanent, l’estil de tracte cap a la clientela i els 
valors que volen mostrar, i el model de relacions amb tot l’entorn, ja sigui 
econòmic, natural o social.

Entre els aspectes que han anat millorant en aquest procés, podem destacar:

•	 Hi ha establerta una política de gestió de queixes en la qual s’escolta el 
client i es compensa d’alguna manera l’incident.

•	 Han sistematitzat processos i apliquen una política ambiental orientada a 
l’estalvi energètic i a fomentar els consums responsables de manera activa.

•	 Hi ha una política de transparència i comunicació responsable en tots 
els àmbits que abasten.

Com a mostra del bon clima intern que intenten fomentar, podem destacar 
la poca rotació del personal, amb una mitjana d’uns 20 anys d’antiguitat 
de l’equip de treball integrat per quatre persones fixes. A banda, han de 
disposar de reforços en temporada alta atesa l’alta estacionalitat del sector. 

Immersos en la dinàmica diària de pensar i buscar maneres de millorar 
l’estada de la clientela, han anat descobrint camins que els condueixen a 
treballar els diferents vectors de la responsabilitat social. Com veurem a 
continuació, estan duent a terme accions que afavoreixen la creació de va-
lor en cadascun d’ells, en relació amb l’entorn o amb la minimització dels 
impactes ambientals, entre d’altres.

CoMPRoMís AMb l’entoRn

A Can Borrell són conscients de la rellevància de l’entorn on estan ubicats. 
Aquest fet pren major significació en tractar-se d’una zona d’alta muntan-
ya amb els recursos força limitats. A la Vall de la Cerdanya la principal 
font d’ingressos és el turisme. Per tant, un hotel restaurant situat en un 
municipi d’un centenar d’habitants, allunyat dels principals nuclis de po-
blació, pot generar impactes en l’economia local.

Conscients d’aquesta responsabilitat, han adoptat criteris de compra de proxi-
mitat pel que fa al producte de temporada. Per a la resta de matèria primera 
han comprovat que milloren resultats si es van a proveir a altres mercats 

Per descomptat, també fomenten que la clientela faci ús de les propostes 
d’excursions i activitats en l’entorn proper que els ofereixen, fet que perme-
trà una vivència més intensa de l’estada alhora que generarà activitat econò-
mica en el territori. Precisament, el pla de comercialització i màrqueting 
pretén posar en valor el paisatge i el municipi com a eix principal d’actuació.

Estan implicats en les dinàmiques locals i amb entitats i associacions dels 
sector a fi de crear aliances i millorar l’impacte econòmic:

•	 Formen part de l’Associació d’Hotels i Càmpings de la Cerdanya.

•	 Estan participant en el projecte Cerdanya, Capcir, Conflent, una aliança 
transfronterera per a promoure el turisme del territori (vegeu lateral).

•	 Participen en diverses iniciatives que s’organitzen a la comarca com 
ara la cursa de Ultrafons del Kilian Jornet, en la qual van aportar part de 
l’avituallament.

GESTIÓ SOSTENIBLE RURAL

Gestió Sostenible Rural (GSR) és un 
projecte de cooperació interregional im-
pulsat per divuit grups de desenvolupa-
ment local de Catalunya, Balears i Aragó 
que pretén fomentar una nova cultura 
empresarial en les organitzacions –públi-
ques i privades- del medi rural a través 
del desenvolupament d’una metodologia 
comú d’implantació de polítiques de Res-
ponsabilitat Social Empresarial (RSE) que 
garanteixi el seu desenvolupament sos-
tenible i, per extensió, la dels territoris on 
s’ubiquen.

Els objectius del projecte són els se-
güents:

•	 Impulsar la sostenibilitat i la Responsa-
bilitat Social Empresarial de les activi-
tats econòmiques dels territoris rurals

•	 Avançar cap a la creació de Territoris 
Socialment Responsables

•	 Afavorir la intercooperació i la creació 
de sinergies entre territoris rurals sos-
tenibles

En el procés de selecció de les empre-
ses que opten a l’obtenció de l’ajut i 
d’avaluació dels projectes que han pre-
sentat s’hi han incorporat criteris de va-
loració vinculats a la Responsabilitat So-
cial Empresarial per determinar el grau de 
compromís dels potencials beneficiaris. 

L’empresa o entitat beneficiària disposarà 
d’una relació d’actuacions o mesures co-
rrectores que han de permetre millorar els 
punts febles de la seva gestió i potenciar-
ne els punts forts i la quantia de la sub-
venció vindrà determinada pel grau de 
compromís que adoptin els promotors en 
relació al compliment de les accions de-
finides.

Més info: http://ca.gsrural.org

Bones pràctiques de Responsabilitat Social Hotel rural-restaurant Can Borrell
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•	 El 2013 van participar en el projecte “SOMPirineu. Suport a l’ocupació 
de l’Alt Pirineu i Aran: producte local i turisme sostenible de muntan-
ya”. Aquest pla s’emmarca en els projectes Innovadors i Experimentals 
que promou el SOC i pretén generar una dinàmica de cooperació entre 
els ens públics i un centenar llarg d’emprenedors, impulsant la creació 
de nous productes turístics i noves iniciatives empresarials centrades en 
els àmbits del producte local i la natura. Per al 2014 hi ha la voluntat de 
repetir l’experiència amb l’activitat que es promogui en aquesta línia.

•	 Estan adherits com a empresa al Camí dels Bons Homes, són presents en 
el recorregut hivernal (vegeu lateral).

•	 Col·laboren amb RutesPirineus, oferint descomptes per a les persones 
que venen a través d’aquesta organització.

La Laura és una persona molt creativa i implicada a la comarca. Sempre 
amb l’herència dels seus avis en ment, que va escriure diversos llibres so-
bre Meranges, ara vol engegar una iniciativa per fer difusió de Meranges 
arreu. Ha instal·lat un moble biblioteca en una de les saletes de l’hotel en 
el qual vol oferir un servei d’intercanvi de llibres. La peculiaritat és que els 
llibres que surtin de Can Borrell portaran un segell perquè allà on vagin 
hi hagi presència de l’origen d’aquests llibres: Meranges.

CoMPRoMís AMb lA diVeRsitAt

Cada vegada més ens trobem amb persones que desenvolupen into-
leràncies o al·lèrgies a alguns ingredients bàsics alimentaris, o que per 
cultura, creences religioses o fins i tot per salut segueixen dietes espe-
cials. Davant aquest escenari a Can Borrell han sistematitzat processos 
d’elaboració de plats i tenen una carta on estan identificades les especi-
ficitats de cadascun. 

A més de les intoleràncies més conegudes, en sorgeixen de noves a les 
quals estan atents. Per exemple, en detectar la demanda de vins sense sul-
fits, van estudiar quines possibilitats oferia el mercat i els han incorporat 
a la carta degudament identificats. 

Ens explica la Laura que, en el cas de la clientela d’origen nord americà, la 
gestió de la diversitat alimentària està molt normalitzada, de manera que 
quan fan la reserva ja els envien per escrit totes les restriccions alimen-
tàries requerides. Aquesta comunicació els facilita molt la feina. 

És important destacar com han après a gestionar les necessitats d’aquests 
segments de clientela d’una manera àgil, respectuosa i amb garanties de 
seguretat. Aquesta capacitat d’adaptació en la gestió requereix sensibi-
litat i capacitat d’aprenentatge, i saber tenir una actitud de diàleg amb 
aquest i amb altres grups d’interès, cosa que els porta a detectar quines 
són les inquietuds que tenen i buscar fórmules per a donar-hi resposta. 

A més a més, l’Oliver, que és qui està a càrrec de la cuina, pot controlar de 
primera mà que els plats es preparin segons la fitxa tècnica i la Laura a la 
sala verifica que es comuniquin de manera correcta. Tot plegat forma part 
d’un plantejament coherent amb la cultura interna d’oferir un tracte molt 
personalitzat a la clientela.

L’Hotel Restaurant Can Borrell és una masia de fa uns tres-cents 
anys. Tot i que s’han fet moltes tasques de conservació i restaura-
ció, per situació i per estructura ha estat impossible eliminar del tot 
les barreres arquitectòniques, tot i que se n’ha millorat l’accés. Da-
vant aquest fet, des de Can Borrell han optat per una informació cla-
ra d’aquesta mancança dirigida a persones amb mobilitat reduïda.

Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya

pROMOcIÓ TURÍSTIcA pIRINEUS 
cATALANS (cERdANYA) I SUd dE 
fRANÇA

projecte cerdanya, capcir, conflent

Es tracta d’una associació de cinc estruc-
tures públiques territorials amb la finalitat 
de promoure el turisme. Els seus socis són 
la Communauté de Communes Capcir-
Haut Conflent, Communauté de Commu-
nes Pyrenées Cerdagne, Communauté de 
Communes du Conflent, PNR Pyrenées 
Catalanes i el Consell Comarcal de la Cer-
danya.

Està previst signar aquest mes de febrer 
un conveni entre les parts de 2 anys de 
durada. Aquest conveni empara un pla de 
promoció conjunta a 2 anys vista ambles 
accions principals següents:

1. Un portal d’Internet conjunt.

2. Una campanya publicitària en mitjans 
de rellevància internacional.

3. La contractació conjunta d’un coordi-
nador/a de promoció turística.

4. La realització de paquets turístics i ofer-
ta de tot tipus amb caràcter permanent.

5. La creació d’un comitè de “pilotage” 
que vetllarà per la posada en marxa de 
tot el mix de màrqueting del programa.

El finançament provisional preveu ajuts 
públics de la Unió Europea, governs regio-
nals, departaments i col·lectivitats amb un 
percentatge aproximat del 60%. La resta 
de fons provindrà d’autofinançament amb 
recursos propis compartits entre els socis.

Es tracta, doncs, d’un projecte pioner a ni-
vell internacional que, per primera vegada 
a la història, posarà a treballar conjunta-
ment La Cerdanya amb els territoris veïns, 
amb l’objectiu de promoure el turisme.
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CoMPRoMisos AMbientAls

A Can Borrell s’estan fent esforços per minimitzar l’impacte ambiental. 
Val a dir que els valors ambientals estan arrelats en la sensibilitat perso-
nal de la família propietària i tracten d’aplicar-los al negoci, fent que el 
respecte al medi sigui un atribut de l’establiment.

•	 S’han dut a terme diverses inversions a fi d’adequar les instal·lacions i 
millorar l’eficiència energètica. 

•	 Hi ha una voluntat de sensibilitzar la clientela en comportaments sosteni-
bles per mitjà de conscienciadors de consum i accions d’estalvi energètic. 

•	 A Can Borrell se segueix una política estricta de la qual s’informa la clien-
tela. Durant l’hivern la temperatura interior és de 21º, que és l’estàndard 
de confortabilitat. A més a més s’aconsella d’utilitzar edredons i mantes 
durant la nit a fi de poder reduir la despesa energètica innecessària. No 
hem d’oblidar que estem en un territori d’alta muntanya amb un clima 
de contrastos, on les temperatures són força extremes durant l’hivern. Hi 
ha d’haver la consciència que no podem portar la mateixa indumentària 
en les diferents estacions de l’any encara que estiguem a l’interior. 

•	 Disposen de plaques solars per a l’aigua sanitària. El sistema de calefacció 
funciona amb energia fòssil, però estan estudiant la viabilitat d’utilitzar 
energies renovables malgrat que la inversió encara és excessiva.

•	 Han sectoritzat la xarxa elèctrica a fi de reduir consum, i han posat tot 
el sistema lumínic de leds.

•	 Porten a terme una correcta separació de residus.

ConClusions

Restaurant Hotel Can Borrell viu la gestió com un procés de millora cons-
tant, en el qual ha après a anar incorporant criteris de responsabilitat so-
cial. La participació en el projecte de Gestió sostenible rural els va permetre 
sistematitzar unes polítiques i desenvolupar uns valors que ja tenien però 
que calia transformar en accions concretes i bones pràctiques de gestió.

Com acostuma a ser habitual amb les empreses que incorporen l’RSE, 
captem en el seu estil que es tracta d’una empresa oberta a aprendre, amb 
capacitat per observar l’entorn i per establir espais de diàleg. A banda dels 
canals més informals i tradicionals, ara mateix es van obrint a les xarxes 
socials que els brinden les noves tecnologies, de manera que, a més d’un 
web que actualitzen amb regularitat, també han començat el camí per es-
tar actius a les xarxes socials on es generen comentaris.

El context de crisi en què estem i la temporalitat de l’activitat obliguen a 
buscar solucions creatives a fi de millorar la viabilitat del negoci. A Can 
Borrell estan treballant aquesta creativitat en el marc de la responsabili-
tat social, apostant per crear valor compartit per a tots els grups d’interès.

I a banda de la clientela, un grup d’interès a qui hem apreciat que ator-
guen gran rellevància i intenten potenciar és el territori. Per això miren 
d’interactuar amb els diferents agents implicats, creant aliances i gene-
rant sinergies. Tenen per davant tot un repte de desenvolupar un territori 
socialment responsable, on aquests valors formin part de manera creixent 
de la identitat de la destinació i dels diferents operadors.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de desembre de 2013 per Vector 5, Excel·lència i Sosteni-
bilitat, a partir de l’entrevista realitzada a Laura Forn, copropietària, a càrrec de Marta Ribera. La 
fitxa reflecteix informacions aportades per l’empresa i ha estat validada per aquesta. L’elaboració 
de les fitxes d’RSE s’emmarca en el programa Gestió de la Responsabilitat. Aquest projecte ha 
estat organitzat pel Consell de Cambres amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Bones pràctiques de Responsabilitat Social Hotel rural-restaurant Can Borrell

cONSELL REGULAdOR dEL cAMÍ 
dELS BONS HOMES (cR-cBH)

El febrer de 1998 es va constituir el Con-
sell Regulador del Camí dels Bons Homes 
com un organisme autònom, i amb la vo-
luntat de dinamitzar el Camí dels Bons 
Homes, integrat per organismes públics i 
privats, amb aquestes finalitats: l desen-
volupament socioeconòmic del territori pel 
on passa la ruta.

•	 La protecció de la marca Camí dels 
Bons Homes i la qualitat dels serveis 
activitats i productes oferts.

•	 El manteniment del Camí dels Bons Ho-
mes a la banda catalana.
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desCRiPCió de l’eMPResA

Ubicada a La Granada del Penedès, al costat de l’AP-7, Coral Transports 
ofereix una gamma integral de serveis logístics i de transport internacio-
nal de mercaderies. L’empresa va néixer el 1995 com una empresa fami-
liar a partir d’un equip de persones amb més de vint anys d’experiència 
en el sector. 

A banda d’una plantilla de quaranta persones, també disposa d’altres con-
ductors autònoms dedicats exclusivament a la companyia.

Al 2000 incorporen un servei Express de lliurament de mercaderies; 
al 2001 inicien els serveis de transport marítim i aeri; i al 2004 obtenen 
l’autorització de Magatzem Duaner i DDA.

A causa de la ràpida expansió en l’àmbit marítim i aeri, al 2008 creen una 
joint venture a Xile per oferir un millor servei als països d’Amèrica del Sud: 
Coral Chile Logística Ltda.

I al 2009, juntament amb altres empreses del sector, ubicades a diferents 
punts estratègics de la Península, creen la marca Iberteam amb l’objectiu 
d’oferir una millor cobertura logística. Totes les empreses d’Iberteam tre-
ballen conjuntament seguint un mateix procediment operatiu en l’àmbit 
internacional.

Cada generació ha anat afrontant les innovacions que el mercat li exigia. 
Amb la incorporació de la quarta generació actual, es varen fer impor-
tants inversions en la modernització de la maquinaria, i avui l’empresa 
s’està iniciant en el mercat internacional. 

Un altre exemple d’aquest afany per la continuïtat de l’empresa fami-
liar el trobem en la recent baixa d’un soci, del qual la seva participació  
accionarial va ser comprada automàticament per en Xavier Torras.  
Això li ha suposat una important inversió que ha fet convençut que  
per sobre de la oportunitat de negoci actual, efímera i subjecta a qualse-
vol tipus d’adversitat, hi ha la continuïtat del projecte empresarial he- 
retat.

CultuRA i VAloRs

“La seva confiança és el nostre objectiu”. Aquest és el lema que expressa el 
seu compromís. Un valor molt rellevant a la companyia és fer sentir que 
estan a prop, que el servei que presten té un caràcter personalitzat. Per 
això, les consignes de l’equip humà són:

•	 Informar la clientela amb agilitat

•	 Adaptar-se amb facilitat

Coral Transports & Stocks, SL
Nom de l’empresa Coral Transports & Stocks

Sector d’activitat Transport

Activitat de l’empresa Transport nacional, internacional, marítim, aeri i urgent.

Nombre de treballadors/es 40 persones

Pàgina web www.coraltransports.com

Adreça Pol. Ind. Fondos de l’Estació - c/ Garraf, Parcel·la 2, naus 2A/2B - La Granada del Penedès 

(Alt Penedès)  Contacte T. 902 117 700 - 938 925 314 - info@coraltransports.com

r es pon. c at Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya

‘ la seva confiança 

és el nostre objectiu’
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•	 Aportar solucions segons les necessitats concretes dels qui hi confien el 
transport de la mercaderia

•	 Sempre treballar amb cura i sentiment

Respecte a la responsabilitat social, tenen la sensibilitat tant en aspectes 
ambientals, com socials o d’estil de direcció, però no l’han estructurat com 
una política formal d’empresa. En el dia a dia han anat introduint bones 
pràctiques. 

Es valen del concepte de “logística humana”, que forma part del seu taran-
nà. No és un enfocament d’imatge sinó lligat als valors de l’empresa, tot i 
que no renuncien a tractar d’enfortir la reputació del sector. 

CoMPRoMís AMb les PeRsones

Han participat en iniciatives que pretenen afavorir la integració socio-
laboral, amb persones o col·lectius amb dificultats. Participen en el pro-
grama Igualem, liderat per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, i els 
ha permès augmentar el nombre de dones contractades, de manera que 
en total ja han arribat a la meitat de la plantilla, fet que té un especial 
interès en un sector tradicionalment masculinitzat. D’altra banda, ob-
serven que amb aquesta evolució han augmentat la voluntat de formació 
permanent.

També ha pres part en el programa Suma’t, de l’Escola Layret, per a joves 
en situació de risc. Des de la pròpia empresa van fer-los formació i van 
obtenir un resultat positiu. 

L’empresa ha desenvolupat els aspectes relacionats amb la gestió dels va-
lors i política de conciliació de la vida laboral i familiar, i sempre han ac-
tuat amb una especial sensibilitat envers les necessitats de les persones 
que integren l’empresa. Cal dir que el seu model de funcionament pel que 
fa a dedicacions és força irregular a causa dels pics de feina. Per això, la 
flexibilitat ja forma part del model. Però com que l’activitat no és unifor-
me, els costaria de trobar la manera de formalitzar-ho. Amb l’augment de 
dones contractades han hagut de millorar la flexibilitat de la plantilla per 
a afavorir la conciliació.

CoMPRoMisos AMb el Medi

Tenen la gestió documental completament informatitzada, de manera 
que han minimitzat el consum de paper d’oficina i ho tenen tot escanejat, 
cosa que també els estalvia espai i temps d’accés a la documentació.

Al 1998 van ampliar el magatzem i van fer que les noves instal·lacions 
complissin els requisits APQ per a productes químics classificats com a 
mercaderies perilloses, de manera que permeten garantir la logística com-
pleta en emmagatzematge i picking de molts diferents tipus de productes.

Estan certificats en la norma de gestió ambiental ISO 14001. A banda de 
molts productes com cava, confecció o maquinària, també operen amb 
productes químics i corrosius, fet que requereix una especialització i per-
misos de seguretat.

CoMPRoMisos AMb lA QuAlitAt i l’AdAPtACió

Coral Transports disposa des del 2001 del certificat de millora perma-
nent. 

Bones pràctiques de Responsabilitat Social Coral Transports & Stocks, SL

‘Respecte a la 

responsabilitat social,  

tenen la sensibilitat tant  

en aspectes ambientals,  

com socials o d’estil  

de direcció’
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Recentment, al 2012, ha inaugurat nova seu operativa al Parc Logístic Bar-
celona Sud a La Granada del Penedès, amb una superfície de 11.000 m2. 
I tenen molts projectes en marxa, molts fronts oberts, cosa que absorbeix 
de ple l’equip directiu. En aquest moment, tenen pendent de redefinir els 
valors corporatius i el ritme de canvi també els ha impedit abordar temes 
que consideren molt rellevants, com la formació.

La formació que habitualment fan té caràcter tècnic. Respecte als aspec-
tes ètics consideren que d’alguna manera ja desenvolupen valors huma-
nístics, com l’empatia, perquè l’ambient de treball dins l’organització és 
molt important. A més, tot i que es tracti d’una vivència interna, els agra-
da transmetre la imatge d’empresa feliç i honesta.

Per això, cada dos mesos fan sessions amb l’equip directiu i de tant en 
tant conjuntes: han arribat a fer jornades de treball amb tot l’equip per 
aprofundir en el sentit de la cooperació i l’empatia, sobre com posar-se al 
lloc de l’altre, ja sigui en la relació entre els treballadors o bé respecte a la 
clientela: si un client, encara que pugui tenir una exigència excessiva, es queda 
amb l’input d’un no-servei, malament rai. Hem de saber trobar la manera de 
posar-nos a la seva pell i mirar de prestar el millor servei.

CoMPRoMís AMb lA soCietAt

L’empresa mostra una clara voluntat de crear valor allà on està ubicada. 
En aquesta línia podem destacar el fet que Coral Transports és patrocina-
dor de la xarxa Dones d’empresa del Penedès/Garraf.

En reconeixement a la trajectòria en emprenedoria i innovació, Al 2012 va 
rebre el premi en l’àmbit de la innovació d’ADEG, i també fou guardonada 
amb el Premi a la Innovació Sectorial. Aquest premi reconeix les empre-
ses, institucions i personalitat distingides per la seva dedicació al sector 
dels transport i la logística. 

Com a mostra de compromís i transparència, i alhora de la bona reputació 
de què gaudeix, la nova seu de l’empresa va ser objecte d’una visita per 
part de més de trenta empresaris i directius dins de la 7a Jornada de Tu-
risme Industrial Penedès Garraf, amb l’objectiu de fomentar la interrelació 
entre les empreses i posar en coneixement diferents processos productius 
de cada sector. 

ConClusions

Coral Transports és un operador logístic dedicat a oferir serveis de trans-
port internacional terrestre, nacional, marítim, aeri i emmagatzematge, 
que neix el 1995 amb un esperit clar de modernitat i innovació, i amb una 
voluntat explícita de créixer de manera sostenible i responsable.

Al llarg de la seva trajectòria ha mostrat sensibilitat tant en preservar 
el medi ambient, duent a terme polítiques d’estalvi energètic i consum 
responsable, com en conductes socialment responsables cap els grups 
d’interès amb qui ha tingut alguna relació per tal de positivar l’impacte 
que provoca l’activitat de l’empresa, participant i promovent diferents ini-
ciatives i projectes amb finalitats de caràcter social per a grups en risc 
d’exclusió, o bé amb interès en millorar la projecció de la comarca a nivell 
econòmic i d’oportunitat de negoci. 

Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya

‘Han organitzat jornades 

de treball amb tot l’equip per 

aprofundir en el sentit de la 

cooperació i l’empatia’

‘El fet de disposar d’una 

reputació inqüestionable en 

el sector i haver-se consolidat 

com a empresa són estímuls 

inequívocs per a continuar  

en la línia de l’RSE’
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Tot plegat, gràcies a l’excel·lència del producte que ofereix Coral Trans-
ports i fruit d’haver anar integrant de manera gradual però eficaç hàbits 
socialment responsables en l’estratègia de gestió, que amb el temps han 
anat sistematitzant i convertint en valors intrínsecs de l’empresa.

No només això, en una conjuntura de crisi com l’actual, els millors reco-
neixements, més enllà de qualsevol premi, són el fet de disposar d’una 
reputació inqüestionable en el sector i haver-se consolidat com a empresa, 
que a més resulten ser estímuls inequívocs per a continuar en aquesta 
línia d’excel·lència empresarial i RSE.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de desembre de 2013 per Vector 5, Excel·lència i Soste-
nibilitat, a partir de l’entrevista realitzada a Joan Coral, director general, a càrrec de Josep Maria 
Canyelles. La fitxa reflecteix informacions aportades per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE s’emmarca en el programa Gestió de la Responsabilitat. Aquest 
projecte ha estat organitzat pel Consell de Cambres amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 
La selecció de l’empresa ha estat proveïda per la Fundació Pro Penedès.

Bones pràctiques de Responsabilitat Social Coral Transports & Stocks, SL
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desCRiPCió de l’eMPResA

Granel és una xarxa d’establiments de venda al granel amb onze botigues 
repartides per Catalunya, Balears i País Basc, on es poden trobar una llar-
ga llista de productes: arròs, oli, cafè, cereals, productes deshidratats, pas-
ta i molts altres. 

Aquests establiments marquen la diferència amb una filosofia molt defini-
da ja que pretenen fomentar l’alimentació conscient sostenible i saludable, 
amb dos criteris fonamentals: el menjar de proximitat i l’eliminació dels 
plàstics. Per una banda, els productes que ofereixen són de procedència eco-
lògica (80 %) o natural, i de proximitat (km 0) o de petit productor. Per altra 
banda, han eliminat el residu plàstic, de manera que cada client pot servir 
la quantitat que vulgui fent ús d’una paperina de paper o de fècula de patata.

oRiGen i FilosoFiA

Ivan Álvaro i Judit Vidal han tirat endavant la iniciativa i, per a aquests dos 
emprenedors, el projecte empresarial que han posat en marxa se sosté en 
uns valors intensos de compromís social i ambiental. L’Ivan és arquitecte i 
la Judit, i amb la crisi d’aquests anys van decidir canviar la seva activitat pro-
fessional i posar tota la seva energia en un projecte empresarial on poguessin 
demostrar que una empresa pot ser rendible i eficient amb aquests valors.

A final del 2010, amb la intensitat de la crisi, decideixen desenvolupar la 
seva pròpia idea, el seu negoci. I fer-ho amb una filosofia molt particular. 
Temps enrere, la Judit havia fet un viatge a Irlanda, on havia vist ‘single 
shops’, botigues per a gent que viu sola, on es venia a granel tant productes 
de menjar com sabó. I van adonar-se que en el món hi ha llocs on encara 
es ven a granel, mentre que a casa nostra, amb l’entrada dels supermercats 
i les grans superfícies aquest model s’havia esvaït sense deixar ni rastre.

els estAbliMents

Granel disposa d’onze establiments, i estan en expansió, tot i que prefe-
reixen créixer lentament, assegurant el passos i garantint que mantenen 
el mateix esperit inicial.

A final del 2011 van obrir el primer establiment, a Vic, amb la voluntat de 
convertir-se en un punt de referència de la cultura slow shop a Osona. En 
aquest establiment han reservat un espai per a conferències o debats rela-
cionats amb aquesta filosofia. També disposen d’un establiment a Caldes 
de Montbui, on hi ha la seu de l’empresa. Els altres punts de venda són 
establiments de franquiciats.

Com tot model de franquícia, els establiments han de tenir un caràcter 
molt singular. En el cas de Granel no es tracta tant de ser diferent d’altres 
sinó de trobar la manera de desenvolupar una identitat pròpia. 

Els dispensadors són un dels elements fonamentals ja que faciliten que 
cada client se serveixi la quantitat de producte de gra que vulgui. Se si-

Granel
Nom de l’empresa Granel

Sector d’activitat Detallista

Activitat de l’empresa Venda d’alimentació a granel

Nombre de treballadors/es 9 persones

Pàgina web www.granel.cat

Adreça Montserrat, 120 - 08140 Caldes de Montbui (Vallès Oriental) 

Contacte T. 930 139 433 - info@granel.cat
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tuen en taules adossades a les parets deixant l’espai central per a les taules 
amb els altres productes. 

A Granel consideren que l’estètica també influeix en la vida, i que la belle-
sa també inclou la dimensió sensorial, fent participar del món de les olors, 
el gust, el tacte i les sensacions.

Amb la voluntat de fomentar l’harmonia dels establiments, han aplicat la 
tècnica de l’interiorisme energètic i el fengshui, per millorar el flux de les 
energies que poden influir en el benestar. 

CoMPRoMís AMb lA ClientelA 

Tenir uns criteris estrictes pel que fa al producte i els embolcalls no ha 
apartat la clientela del centre del model de negoci. En primer lloc perquè 
és el consumidor el que dóna sentit a l’opció per la qualitat i l’alimentació 
saludable, però també per un altre valor important per a la clientela com 
que cadascú pot servir-se’n la quantitat que vulgui, evitant una compra 
en quantitat superior a la necessària. “Volíem sortir del paquet, del residu, 
i que tothom pugui comprar la quantitat que necessita; com abans”, ex-
pliquen els promotors. En el web expliquen quina és la seva proposta de 
valor per a la clientela: Un espai de llibertat en la manera de comprar.

Granel s’adreça a un públic ampli, i és per això que han optat per un lema 
centrat en l’alimentació saludable, responsable i conscient i el concepte 
de comprar la quantitat que es necessita, mentre que en canvi no situen 
com atribut principal el caràcter ecològic del producte, ja que creuen que 
aquesta característica podria limitar el públic objectiu perquè encara hi 
ha molta gent que considera que si és ecològic deu ser més car.

Un dels problemes comercials que pateixen ve donat per raons que anome-
nen educatives. El fet és que alguns productes tenen com a consumidors 
importants els infants, com seria el cas dels cereals per a esmorzar. I les 
campanyes de màrqueting que acompanyen les capses amb regals suposen 
un model dominant que els agradaria trencar, a partir d’una proposta sense 
embolcall i sense aquest estil de màrqueting orientat a una compra d’impuls.

Per tal de millorar el valor que aporten a la clientela, tenen previst posar 
en funcionament un nou web on s’aportin consells de consum i recep-
tes per a treure el millor profit alimentari als productes. Una altra de les 
millores previstes serà per als grups de compra conjunta, cooperatives o 
associacions de consumidors, per a facilitar que disposin d’un canal es-
pecialitzat amb alguns avantatges. Un altre repte significatiu respecte a 
aquest grup d’interès és implicar-los i fer que se sentin part de la comu-
nitat Granel.cat, junt amb l’equip propi, els franquiciats i els productors.

CoMPRoMís AMbientAl i eColòGiC

A més dels aspectes ecològics i de proximitat, el gran impacte és l’opció 
per l’eliminació plena del plàstic. Els productes estan envasats amb pape-
rines de paper reciclat, bosses de fècula de patata, envasos transparents 
biodegradables i envasos de vidre.

Els envasos de cartró i paper, lògicament, són aptes per reciclar en els con-
tenidors corresponents, mentre que els envasos de fècula i transparents es 
poden reciclar a l’orgànic perquè són biodegradables. Respecte als enva-
sos de vidre, abans de reciclar-los, proposen als clients que els reutilitzin 
per conservar-hi altres aliments a casa. De fet, comença a haver-hi clients 
que reaprofiten les bosses de paper, que porten d’una compra anterior, o 
bé porten pots de vidre per emplenar.

Respecte al caràcter ecològic, naturals i de proximitat, als establiments te-
nen la fitxa tècnica de cada producte. Afirmen que un 80% són ecològics 
certificats, mentre que molts altres tenen totes les característiques per ser 

‘La seva proposta 

de valor per a la clientela:  

Un espai de llibertat  

en la manera de comprar’
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ecològics però no estan certificats. El consum de productes de proximitat 
produeix un efecte positiu sobre la salut ja que potencia la ingesta de produc-
tes frescos, amb més valor nutricional i organolèptic i també sobre el medi 
ambient, amb la derivada disminució de costos energètics de transport.

CoMPRoMís AMb els PRoduCtoRs

Consideren que cal atendre la producció local, si és feta amb criteris na-
turals, i donar un marge de confiança a aquells petits productors que fan 
bé la feina i que van fent el seu procés, sempre que hi hagi unes garanties. 

A través de la venda de proximitat es pot aconseguir un increment del 
valor afegit i del marge de beneficis del producte venut per part dels pro-
ductors, i un coneixement i reconeixement del territori, dels productes i 
de la feina feta per pagesos catalans per part dels consumidors.

El fet de treballar amb petits productors comporta un esforç més gran, la 
necessitat de conèixer-los i conrear una relació de confiança. Els proble-
mes logístics no són fàcils de solucionar, com per exemple les quantitats i 
els terminis de lliurament, però intenten gestionar-ho de tal manera que 
l’afectació en el servei a la clientela sigui mínim.

Han fet un procés d’aprenentatge per anar trobant les millors maneres 
de funcionar. Alguns proveïdors sols podien servir en formats petits i no 
amb grans volums, ja sigui per manca de major capacitat productiva o pel 
format de les màquines per processar el lliurament. A cada circumstàn-
cia han anat trobant mútuament la manera d’adaptar-s’hi tot garantint 
la continuïtat del productor. Hi ha casos en què algun producte sols pot 
arribar a un nombre determinat d’establiments i no als que queden més 
allunyats del radi del lloc de producció.

En algun producte, com la quinoa, lògicament no pot ser de proximitat, i 
no per això deixen de tenir-ne, però supleixen aquesta mancança mirant 
d’evitar una cadena de proveïment llarga i anar directes als productors. 
Finalment, la cadena curta és un factor molt rellevant, ja que disminueix 
costos econòmics, transports i terminis, tot i que requereixi una major 
complexitat en la gestió.

Un dels proveïdors és Tarpuna, una cooperativa d’inserció formada per 
un equip de persones compromeses amb la sostenibilitat, la igualtat 
d’oportunitats i la justícia social. Tarpuna els aporta les mongetes del 
ganxet, de manera que, a més de la qualitat del producte, estan col·laborant 
amb una iniciativa que també té un impacte social important.

A banda dels productors, tenen altres proveïdors necessaris per a la lo-
gística, en aquest cas de serveis, com l’empresa de transports, per la qual 
van triar una cooperativa, Transports Sabadell, SCCL. Els resulta més fà-
cil l’operativa centralitzant tots els enviaments des de la central, que fan 
setmanalment. Els agradaria disminuir la periodicitat i tornar al ritme 
quinzenal que havien tingut a l’inici, donat que el producte sec ho permet, 
i així disminuir impactes ambientals i econòmics, però ara per ara les ne-
cessitats del servei els ho impedeixen.

FeR CoMunitAt

Granel se sent una xarxa que aglutina l’equip humà, agents socials, produc-
tors, consumidors, venedors i amics de manera transversal, promovent sinergies 
i cooperacions a molts nivells i en diferents estrats. Malgrat que s’estructuren 
com una franquícia, aquesta denominació no els resulta còmoda. La fan 
servir perquè formalment són això i funcionen amb franquiciats. Però la 
manera de definir-se que reflecteix millor el seu tarannà és la de comuni-
tat. Consideren que l’equip de Granel, els franquiciats i els productors són 
una comunitat, i els agradaria que la clientela també se’n vagi sentint part.
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Consideren que treballar en equip no és fàcil, i que la cultura del nostre 
entorn no és com la d’altres països on la figura de l’emprenedor està molt 
reconeguda i valorada. Igualment passa amb el concepte de franquiciat, 
on fàcilment pot provocar interès a molta gent interessada merament en 
el model comercial i el rendiment econòmic, però que no mostrin cap in-
terès vers la filosofia d’empresa i els valors fonamentals. 

Per això, els promotors de Granel tenen molta cura a l’hora de seleccionar 
els franquiciats i prefereixen créixer lentament, de manera coincident amb 
la filosofia slowshop. Malgrat que han tingut mil dues-centes sol·licituds, 
solament disposen de 10 franquiciats. La gent interessada no solament és 
de Catalunya, sinó que provenen tant d’Espanya com d’Europa. Per tal de 
ser més selectius i evitar perdre temps mutu, ara remarquen d’entrada 
molt més els aspectes relacionats amb els valors del projecte, de manera 
que algunes persones ja desisteixen. 

Per marcar diferències amb les franquícies típiques, a les reunions que fan 
trimestralment no aborden com a temes centrals els aspectes econòmics, co-
mercials logístics o funcionals, sinó que intenten crear espais de coneixement 
mutu. Els altres temes ja s’aborden en el dia a dia, mentre que cal crear es-
pais adequats per fer comunitat. Quan entra una nova persona se li transmet 
aquest sentiment de comunitat i se’l fa partícip que cadascú ha de tenir cura 
dels altres membres, de les altres persones, i també de la identitat del projecte.

Ara han passat d’una idea carregada d’il·lusió a la necessitats de gestionar 
el dia a dia, amb tot uns seguit de processos per a assegurar que tot rutlli 
correctament. Per a no perdre aquella actitud i principis, ara volen reforçar 
el concepte de comunitat, i afavorir el contacte entre els qui la integren.

CoMPRoMís AMb l’eQuiP 

Granel són un equip de sis persones a la central, més tres per a les dues 
botigues pròpies. Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral i per-
sonal, miren de treballar amb jornada intensiva, entrant a les set, i actuant 
amb gran flexibilitat. Se senten satisfets de fer aquest horari tan euro-
peu, per al qual ha calgut que les botigues o els transportistes s’hi hagin 
adequat. En tot cas, per tal de donar atenció a les botigues, disposen d’un 
servei d’atenció telefònica que cobreix les tardes.

CoMPRoMís AMb l’entoRn

Els promotors van escollit Vic per obrir-hi la primera botiga en tractar-se 
“d’un territori proper als productes de la terra, amb una identitat de ciutat 
molt ben definida”. 

En la cistella ecològica, ofereixen que 1€ del que es paga es transformi cada 
final de mes en menjar social que es destina a un menjador social del poble 
o ciutat on s’ubiqui la botiga Granel. Per al projecte de les cistelles ecològi-
ques, Granel s’ha unit amb Pau Santamaria per oferir una cistella setma-
nal que no només porta verdures eco, productes granel, i algunes receptes, 
sinó que a més brinda la possibilitat de col·laborar, per exemple en el cas 
de Vic, amb el menjador social El Tupí, fent-los una aportació d’aliments.

Granel col·labora també en una iniciativa anomenada +de 4, oferint des-
comptes per a famílies nombroses. També han fet acords amb entitats 
(com ara les escoles Waldorf o col·lectius com un d’escalada) de manera 
que els seus membres disposen d’un descompte en les compres i, a més, 
un tant per cent de la compra es destina a l’entitat.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de novembre de 2014 per Josep Maria Canyelles, a partir 
de l’entrevista realitzada a Ivan Álvaro i Judit Vidal, propietaris. La fitxa reflecteix informacions 
aportades per l’empresa i ha estat validada per aquesta. L’elaboració de les fitxes d’RSE s’emmarca 
en el programa Gestió de la Responsabilitat. Aquest projecte ha estat organitzat pel Consell de 
Cambres amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
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desCRiPCió de l’eMPResA

Hidrocolor és una empresa del sector tèxtil que es dedica a la tintura i 
l’acabat de teixits de gènere de punt. Va néixer al 1978, amb la voluntat 
d’oferir al client un servei de qualitat i professionalitat i disposen d’un 
equip tècnic que ofereix un assessorament tècnic personalitzar amb la fi-
nalitat de garantir el millor producte per a cada necessitat. 

Treballen sobre peces de teixits de punt. Donant servei a un ampli ventall 
de tipologies com: mercats del prêt-à-porter, bany, tovallola, teixits especials 
i teixits tècnics, per protecció personal amb un alt nivell d’exigència. Fan les 
tintures i els acabats mecànics o químics, dependent de cada una de les co-
mandes, amb les especificacions tècniques que demana el client i o al mercat. 

CoMPRoMís AMb lA bonA Gestió i els VAloRs  
ResPonsAbles

Valors com la motivació, la comunicació, la participació, transparència, el 
respecte, l’excel·lència, la passió, la coherència, el sentit comú i la cons-
tància, son claus en la seva gestió. A la seva missió i visió remarquen que 
treballen en la innovació tecnològica, en la implicació de tot l’equip humà 
i en la implantació de polítiques que afavoreixin una gestió eficient. Tot 
dins d’un marc legal i atenent a les necessitats i problemàtiques de la so-
cietat que els envolta, i mantenint-se com a model de referència de quali-
tat i compromís dins el sector. Així, es consideren com una de les millors 
empreses del sector, gràcies a factors com ara:

•	 Pla de Gestió de Millora Contínua. 

•	 Bon grau de preparació i participació de tot l’equip humà.

•	 Bon nivell de tecnologia, automatització, equips i maquinària presents en 
la instal·lació, i que dia a dia es van renovant i actualitzant, si bé en els úl-
tims anys, s’ha vist reduïda la reinversió a causa de la crisi.

•	 Alt nivell d’exigència establerts en els criteris de qualitat Medi Ambient 
per a la compra i utilització de colorants i productes químics.

La gestió interna es basa en sis pilars bàsics, que són la base del projecte 
empresarial. Es tracta de les àrees de gestió on posen el focus: recursos 
humans, financera, qualitat i servei, seguretat laboral, mediambiental, i 
eficiència energètica.

Tenen una gestió integrada que els facilita l’eficiència i els aporta un bon 
feedback. A més, tot està procedimentat, tothom sap perfectament què ha 
de fer, a partir de la formació, les instruccions tècniques i l’experiència. 

Van implantar la gestió de la qualitat al 1998, i els seus processos de mi-
llora contínua permeten donar solucions a tots els problemes que van sor-
gint dia a dia, a partir de l’anàlisi i les propostes que treballen de manera 
participativa, ja que han aconseguit crear una cultura organitzacional 
abocada a la millora i la innovació. Sempre que poden, miren d’incorporar 

Hidrocolor
Nom de l’empresa Hidrocolor, SL 

Sector d’activitat Tèxtil

Activitat de l’empresa Tintura i l’acabat de teixits de gènere de punt

Nombre de treballadors/es 41 persones

Pàgina web www.hidrocolor.es

Adreça Pol. Ind. El Mogent - Av. del Mogent, 78 - Llinars del Vallès (Vallès Oriental) 

Contacte T. 938 427 033 - hidrocolor@hidrocolor.com
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millores que veuen a fora, aprofiten totes les oportunitats per aprendre, 
escoltar i introduir millores en els processos. 

El seu sentit d’excel·lència sempre ha incorporat un compromís de res-
ponsabilitat social, i donat que operen en el sector tèxtil, van incorporar 
tres normes sectorials que donen garanties ambientals, laborals, de salut, 
i drets i humans:

standard 100: És un sistema independent de proves i certificació per a les 
matèries primeres tèxtils, productes intermedis i finals utilitzats en totes 
les etapes de la producció. Garanteix l’absència de substàncies nocives que 
puguin arribar a tenir contacte amb la pell.

standard 1000: És un sistema d’avaluació, auditoria i certificació per a cen-
tres de producció ecològics al llarg de la cadena tèxtil. Inclou totes les àrees 
empresarials rellevants en el control de la sostenibilitat: gestió, tecnologies 
de producció, aprofitament de recursos, assegurament de la qualitat, mesu-
res de seguretat, condicions socials de treball, etc. 

Made in Green: És una triple certificació, única a Europa. Certifica pro-
cessos productius en tres àmbits: Salut, Medi Ambient i Drets Humans. 
Les empreses i productes certificats com “Made in Green” estan lliures de 
substàncies nocives per a la salut i, han estat produïts respectant el medi 
ambient i els drets humans dels treballadors.

Per a prendre una perspectiva més àmplia en els compromisos d’RSE, van 
subscriure al 2002 al Pacte Mundial de Nacions Unides i feien el correspo-
nent Informe de Progrés. Momentàniament, han deixat de fer-lo per afrontar 
les restriccions pressupostàries. No obstant aquesta circumstància, segueixen 
complint tots els principis de manera estricta i manifesten que esperen tor-
nar properament a l’elaboració de l’informe com a part de la transparència 
dels seus compromisos i acompliment, malgrat que mai ningú els ho demani. 

CoMPRoMís AMb el Medi AMbient

Els compromisos d’RSE els han portat a dur a terme l’activitat productiva 
amb el màxim respecte i protecció de l’entorn, amb un model de desenvolupa-
ment sostenible que aconsegueixen mitjançant els següents principis bàsics:

•	 Compromís de millora continua de la gestió ambiental.

•	 Compromís de prevenció de la contaminació.

•	 Compliment de la legislació vigent i altres compromisos que voluntària-
ment puguin adoptar.

•	 Formació i sensibilització dels col·laboradors perquè integrin les bones 
pràctiques ambientals.

Posen especial interès en la millora de l’entorn mitjançant l’adaptació 
de les respostes més modernes i segures al repte de la gestió ambiental i 
l’eficiència energètica:

•	 Al 2002 van implantar la norma de gestió ambiental iso 14001 però, fruit 
de la necessitat de fer ajustaments, a partir del 2005 ja no la van renovar, 
ja que era un esforç que no tenia retorn, donat que en el sector tèxtil no es 
valora. En tot cas, malgrat no estar certificats, compleixen amb pràctica-
ment tots els requeriments de manera que, si fos necessari, no els costaria 
gens tornar a certificar-se. 

•	 Disposen d’una depuradora pròpia d’aigües residuals del procés productiu 
des de fa 30 anys. 

•	 Cada dia recuperen uns 350 m3 entre 50° C i 60° C, que es reutilitzada dins 
el propi procés; això significa a part de l’estalvi de la pròpia aigua un estalvi 
energètic molt important, alhora que escurça el temps de procés.

‘Els compromisos d’RSE 
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•	 També és important remarcar que de fa uns 5 anys van canviar el tipus de 
bossa de plàstic on pesen i guarden el colorant ja que, un cop utilitzades, 
eren un residu a tractar; ara usen bosses hidrosolubles de fècula d’arròs, 
que es desfan amb contacte amb l’aigua, de manera que no hi perill per als 
operaris ni generen cap tipus de residu. 

•	 Per tal de minimitzar els recursos, els consums i garantir la qualitat del 
teixit, el Departament Tècnic disposa d’un laboratori on es fan els estudis 
i ajustos de cada una de les tintures. 

•	 De fa molts anys, la direcció va optar per la instal·lació de variadors de 
freqüència a les bombes instal·lades en els diversos processos productius. 
A més de tenir una millor regulació i control, disminueix el manteniment 
de les tanques mecàniques, els plats d’unió i els coixinets, amb un estalvi 
en el consum elèctric d’entre un 50 i un 65 %.

•	 En el seu procés productiu, fan servir grans quantitats de vapor que, un cop 
ha passat pels bescanviadors dels equips de tintura i transformat a conden-
sat a uns 145° C, és retornat mitjançant un termocompressor a la caldera que 
genera el propi vapor, aconseguint un estalvi en el consum de gas d’un 10 %.

Formen part del Grup de Gestors Energètics (GGE), on ocupen una voca-
lia de la Junta Directiva. Aquesta organització funciona des de fa 30 anys 
i és un iniciativa encaminada a promoure l’intercanvi d’experiències i 
d’informació entre els qui treballen en les àrees energètiques i ambientals, 
i està formada per tècnics i professionals, tant del sector industrial com 
del terciari, amb una inquietud comuna: una òptima gestió de l’energia i 
un màxim de respecte envers el medi.

El programa el Medi ambient, de TV3, va emetre el 7 de febrer del 2012 
un programa dedicat a Hidrocolor amb el títol: “ser eficients és senzill” on 
s’explica que a l’empresa fa més de 25 anys té l’estalvi i l’eficiència ener-
gètica com a pilar bàsic en la seva gestió.

CoMPRoMís AMb les PeRsones

Procuren que hi hagi una bona gestió de la comunicació i transparència 
en tot l’equip humà de l’empresa, per això es canalitza la comunicació per 
tres canals diferents:

•	 un taulell d’anuncis, com espai actiu, on l’empresa informa de manera ac-
tiva i constant qualsevol tema que pugui afectar de forma directa o indi-
recta a l’empresa i/o al seu equip humà.

•	 Reunions amb els delegats de Personal, per tractar de forma oberta, els 
temes que puguin anar sorgint en el dia a dia de l’organització. 

•	 Reunions puntuals amb tot el personal, sempre que sigui necessari perquè 
hi ha temes importants que així o requereixen.

No obstant i per tal de garantir una bona comunicació bidireccional i 
transversal, i per estimular la gestió de la innovació, que pugui aportar 
el personal. Existeix un procediment que recull la gestió especifica de les 
Propostes de Millora. Aquest son uns impresos que pot omplir qualsevol 
membre de l’empresa, en ells es reflexa una problemàtica, que han ob-
servat i una possible solució. En un termini màxim de 15 dies, la pròpia 
direcció és compromet a donat feedback. Aquesta els ha resultat una eina 
eficaç de participació i millora continuada. 

Hidrocolor té establert i manté al dia un Sistema de Gestió de Prevenció 
en Riscos laborals, el qual està definit, documentat e implantat dins el 
sistema de gestió general de l’empresa. Disposa d’un Grup de millora for-
mat per un delegat de personal, pel responsable de recursos humans, una 
persona de la direcció i el servei de prevenció aliè, que tenen subcontractat. 
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Bones pràctiques de Responsabilitat Social Hidrocolor

Aquest Grup de millora és l’òrgan que gestiona tota la Prevenció de Riscos 
Laboral, per tal de millorar les condicions de treball i minimitzar els acci-
dents de treballs, de tots i cadascun de les persones que formen l’empresa.

Fa molts anys que tenen contractat un servei extern de metge d’empresa, de tal 
manera que el personal que ho desitja es pot visitar dins la mateixa empresa. 

Per tal de minimitzar l’impacte que te l’envelliment progressiu de la plan-
tilla, fa un any i mig també van contractar els serveis d’un fisioterapeuta, 
que a la vegada és osteòpata. Aquest innovador servei dona suport al perso-
nal, oferint un servei personalitzat i adequat a cada persona i lloc de treball 
que ocupa, donant consells puntuals, recomanant exercicis d’escalfament, 
i nutrició, tot això, a part de les pròpies seccions quiropràctiques. El cost 
del servei va a càrrec de l’empresa, però el temps el posa el propi personal. 

Per a contribuir a la normalització laboral de col·lectius amb dificultats 
d’inserció, tenen contractades persones amb discapacitat, que suposen el 
2,5 % de la plantilla, superant el 2 % que demana la llei, que en tot cas no els 
afecta perquè estan per sota del llindar de 50 treballadors. A més, des de 
l’octubre del 2011, Hidrocolor contracta els serveis del Centre especial de 
treball Ral, que assumeix la neteja de les instal·lacions i altres tasques auxi-
liars. Ral és una cooperativa de serveis, sense ànim de lucre, que té com a 
finalitat oferir una eina d’integració laboral a persones amb discapacitat. El 
procés d’inserció que promou RAL inclou un acompanyament i seguiment 
constant, de manera que es rep el suport de professionals i tècnics d’inserció 
per garantir la bona adaptació de les persones dins dels equips de treball.

CoMPRoMís AMb lA sostenibilitAt eConòMiCA

L’aposta per la qualitat, la innovació i la responsabilitat forma part d’un 
estil i ha hagut de superar dures proves en els darrers temps. Al 2004, 
a causa de la supressió dels aranzels, es produeix un canvi radical en el 
model tradicional del mercat tèxtil, ja que comencen les importacions 
massives de peces acabades dels països asiàtics, en un clar detriment de la 
producció de proximitat. Això obliga a fer reajustaments importants a la 
plantilla, entre moltes altres mesures per tal de superar aquesta situació. 
Al 2007-2008, quan tot just estaven ressituant-se en el nou context, es pro-
dueix la crisis financera que afecta a pràcticament tothom.

Aquest fet provocà que en poc temps l’empresa deixés de ser competiti-
va dins del mercat de la moda. Per això, i sabent que mantenia una gran 
fortalesa de servei tècnic i qualitat per sobre de la seva competència, va 
encaminar el seu objectiu més immediat als mercats de teixits tècnics, 
entre d’altres, fet que va comportar una nova i forta disminució de l’equip.

CoMPRoMís AMb lA soCietAt

Manifesten el seu interès a coexistir amb l’entorn social, i per això 
col·laboren amb normalitat amb diferents centres educatius, acollint alum-
nes en pràctiques i obrint les portes de l’empresa a visites d’estudiants: 
cada any fan sessions als alumnes de 4t ESO de Llinars del Vallès, expli-
cant-los amb veu d’empresa perquè cal que els joves segueixin estudiant. 

A banda d’això, l’empresa també col·labora amb centres universitaris, 
acollint becaris, fent ponències o sessions a la UAB i el Tecnocampus de 
Mataró, sobre Recursos Humans, i també sobre la gestió energètica en jor-
nades organitzades pel Grup de Gestors Energètics.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de novembre de 2014 per Josep Maria Canyelles, a partir de 
l’entrevista realitzada a Josep Moré, director general, i les aportacions de Lídia Soler, del Departament de 
Gestió Serveis Tècnics. La fitxa reflecteix informacions aportades per l’empresa i ha estat validada per 
aquesta. L’elaboració de les fitxes d’RSE s’emmarca en el programa Gestió de la Responsabilitat. Aquest 
projecte ha estat organitzat pel Consell de Cambres amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
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desCRiPCió de l’eMPResA

Isidro Torras, SL és una empresa familiar centenària fundada l’any 1915 
i dedicada a la fabricació de raspalls industrials i per la neteja viària. El 
seu gerent, Xavier Torras, representa la quarta generació i és accionista 
juntament amb la seva mare, que també participa en la gestió si bé prope-
rament causarà baixa per jubilació. 

La pèrdua sobtada del pare l’any 1992 va fer que en Xavier s’incorporés 
plenament a l’empresa als 18 anys per fer costat a la seva mare que va ha-
ver d’afrontar la direcció del negoci.

Situada al polígon industrial Can Llobet de Sant Quirze del Vallès, amb 
una plantilla actualment d’11 persones, fabriquen o comercialitzen a dos 
grans grups de clientela, d’una banda Ajuntaments i grans empreses que 
fan neteja viària, i per altra indústries que necessiten uns raspalls més 
tècnics per utilitzar en el seu procés industrial. 

Totes les vendes es fan a Espanya, on competeixen juntament amb 4 fa-
bricants més. 

En els dos grups de clientela el factor preu és determinant per la compe-
titivitat, però en el grup d’Ajuntaments i empreses de neteja viària s’hi 
afegeix l’inconvenient d’haver de suportar llargs períodes de cobrament. 

Per tant, la supervivència a curt termini de l’empresa exigeix un perfecte 
equilibri per garantir la màxima eficiència en costos per aconseguir el 
millor preu de venda i la màxima prudència en la gestió de la tresoreria 
per assegurar el finançament del seu capital circulant.

Tot i aquestes dificultats del dia a dia i la resta de problemàtiques sobre-
vingudes amb la crisis econòmica, l’empresa manté els seus valors funda-
cionals de vocació per la continuïtat a llarg termini, l’esperit emprenedor 
i innovador i un profund afany pel servei al client. 

Son valors que esdevenen compromisos ferms, irrenunciables i que son 
distintius d’Isidro Torras, S.L., però cal destacar que es porten a terme 
de forma natural, quasi instintivament i sense més protocols que el propi 
exemple i el compromís col·lectiu.

En definitiva, son bones pràctiques transmeses de generació en genera-
ció que inclouen tots els vectors de la responsabilitat social, si bé que cap 
d’elles no mereixi segurament un titular destacat, totes son importants i 
totes han contribuït al valor actual de la seva marca.

CoMPRoMís PeR lA ContinuïtAt: innoVACió en PRoduCtos

En els seus orígens l’empresa va començar fabricant pinzells per a pintura 
artística i va arribar a tenir 50 persones treballant. Però quan el mercat 
xinès va irrompre amb uns preus molts inferiors va deixar de ser viable 
i es va iniciar en la fabricació d’un nou producte, els raspalls industrials.

Isidro Torras, SL Raspalls Tècnics
Nom de l’empresa Isidro Torras, SL

Sector d’activitat industrial 

Activitat de l’empresa Producció i venda de raspalls industrials

Nombre de treballadors/es 11 persones

Pàgina web www.isidrotorras.net

Adreça Costa i Formiguera, 12 - 08192 Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)

Contacte T. 937 118 411 - info@isidrotorras.net

r es pon. c at Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya
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Posteriorment es va passar a la fabricació i comercialització de raspalls de 
neteja viària, i actualment per compensar la forta competitivitat en preus 
referida anteriorment, s’ha trobat una nova línea de negoci en la fabrica-
ció de maquinaria per fer raspalls.

Cada generació ha anat afrontant les innovacions que el mercat li exigia. 
Amb la incorporació de la quarta generació actual, es varen fer impor-
tants inversions en la modernització de la maquinària, i avui l’empresa 
s’està iniciant en el mercat internacional. 

Un altre exemple d’aquest afany per la continuïtat de l’empresa fami-
liar el trobem en la recent baixa d’un soci, la participació accionarial del 
qual va ser comprada automàticament per en Xavier Torras. Això li ha 
suposat una important inversió, però que ha fet convençut que per so-
bre de l’oportunitat de negoci actual, efímera i subjecta a qualsevol tipus 
d’adversitat, hi ha la continuïtat del projecte empresarial heretat.

CoMPRoMís AMb el bon GoVeRn: PRotoCol FAMiliAR

La família empresària té definit i aplica un protocol familiar encara que 
no està formalitzat per escrit. Si més no, s’ha donat resposta als aspectes 
de composició, funcionament i presa de decisions en els òrgans socials, 
als pactes sobre drets i obligacions de caràcter econòmics: política de di-
vidends, endeutament, garanties personals i remuneració, i per últim als 
criteris d’entrada de membres familiar a l’empresa.

CoMPRoMís PeR lA iGuAltAt en l’eQuiP de tRebAll

Les relacions entre les persones, sòcies o no, son de proximitat i diàleg. En 
Xavier és un treballador més integrat a l’equip i polivalent.

Si bé la reduïda dimensió de l’empresa ho facilita, ajuden les reunions que 
setmanalment es fan per revisar i valorar els procediments, la satisfacció 
de la clientela, l’evolució de l’empresa i sobretot es promou la participació 
per a fer propostes de millora.

Es porten a terme mesures de conciliació segons les necessitats parti-
culars; per exemple, un col·laborador va adaptar el seu horari per poder 
atendre el seu pare.

L’antiguitat del personal és molt alta; arriba en alguns casos als 25 anys.

CoMPRoMisos AMb lA CoMunitAt

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Quirze és un or-
ganisme que promou el desenvolupament de les empreses del seu munici-
pi. Un requisit necessari per aquesta col·laboració és que l’empresa mostri 
una actitud de col·laboració mútua, transparència, voluntat de compartir 
experiències amb altres empreses i un compromís de continuïtat. Isidro 
Torras participa activament en aquesta iniciatives locals.

Per altra banda, col·labora sistemàticament mitjançant quotes fixes 
anuals amb Càritas, Creu Roja i l’Associació de Malats Mentals.

Manté bones relacions, en ocasions d’intercanvis comercials, amb empre-
ses competidores.

CoMPRoMís AMbientAl

Un dels principals valors afegits de l’empresa és la capacitat per fer ras-
palls a mida segons les preferències del client. Recentment s’ha incorpo-
rat una aplicació informática a la pàgina web que permet al mateix client 
configurar el seu raspall segons mides, quantitat, tipus de fibra i material 

Bones pràctiques de Responsabilitat Social Isidro Torras, SL Raspalls Tècnics
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de la base. Una vegada introduïdes aquestes dades es calcula el pressupost 
econòmic i es comunica juntament amb el termini de lliurament.

Aquesta innovació tecnològica ha esdevingut una clara millora en dos as-
pectes:

•	 S’eviten les no conformitats per errades en la interpretació.

•	 Es redueix el consum de carburant i temps de desplaçament que supo-
saven les nombroses visites per concretar l’encàrrec. Ara, amb l’aplicació 
informàtica no cal desplaçar-se. 

S’ha invertit també en nous sistemes de fabricació que permeten fabricar 
els raspalls anomenats Strip amb una major seguretat en la subjecció de 
la fibra i per tant allargar-ne la vida útil.

ConClusions

Isidro Torras, SL és una empresa amb pràcticament 100 anys de presència 
en el mercat que ha mantingut gràcies a la vocació de continuïtat del pro-
jecte familiar de les diferents generacions. 

Cadascuna d’aquestes generacions ha afrontat els canvis segons les opor-
tunitats que apareixien, i actualment, amb la quarta generació al front 
del negoci, les bones pràctiques associades a la responsabilitat social són 
l’aposta per mantenir la continuïtat.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de desembre de 2013 per Vector 5, Excel·lència i Sostenibi-
litat, a partir de l’entrevista realitzada a Xavier Torras, gerent i soci de Isidro Torras, S.L., a càrrec 
de Xavier Romea. La fitxa reflecteix informacions aportades per l’empresa i ha estat validada per 
aquesta. L’elaboració de les fitxes d’RSE s’emmarca en el programa Gestió de la Responsabilitat. 
Aquest projecte ha estat organitzat pel Consell de Cambres amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya

Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya

‘Es redueix el consum 

de carburant i temps de 

desplaçament que suposaven 

les nombroses visites per 

concretat l’encàrrec’
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desCRiPCió de l’eMPResA

El Restaurant la Cucanya és un establiment amb 35 anys que ofereix una 
cuina mediterrània tradicional, amb una gran activitat també en ban-
quets per a esdeveniments. 

Situat en un entorn privilegiat, en un promontori al costat del mar, foca-
litzen l’oferta gastronòmica en producte del territori buscant la màxima 
qualitat.

Es tracta d’un negoci familiar dirigit actualment per la segona generació, 
amb una voluntat de millora constant a fi de potenciar l’establiment amb 
un estil respectuós amb l’entorn. 

Aquest respecte cap a l’entorn està dirigit a construir una empresa soste-
nible, tenint en compte els diferents grups d’interès amb qui interactua i 
creant valor en el territori. Alineats amb aquesta filosofia, tenen uns com-
promisos empresarials i duen a terme un seguit de bones pràctiques de 
responsabilitat social.

CoMPRoMís de sostenibilitAt eConòMiCA

La possibilitat d’obrir un nou establiment era un desig que venia de lluny, 
tot i que mai s’havien fet passos en ferm. Semblaria que l’actual crisi és 
el pitjor moment per a fer el pas, però ha estat precisament ara quan la 
Cucanya ha obert un nou establiment, i entre les raons de la decisió hi tro-
bem una barreja de factors entre els quals la responsabilitat social també 
hi és present.

El fet que el nou establiment s’ubiqués a la veïna població de Sitges per-
metia un gran aparador per a accedir a un immens volum de clientela, 
atès el reconeixement turístic de la Blanca Súbur, amb nous segments de 
mercat i millors oportunitats de trencar la temporalitat. També permetia 
una oportunitat de lideratge i desplegament professional per al Carlos, fill 
del matrimoni que regenta el restaurant vilanoví. 

Però una raó fonamental en el moment actual ha estat que la crisi els hau-
ria obligat a reduir personal, de manera que l’ampliació els ha permès re-
partir l’equip i mantenir-lo plenament, encara amb un petit creixement. 
Així, el negoci pot mantenir la viabilitat alhora que eviten cap acomiada-
ment per raons purament econòmiques.

Davant un negoci molt estacional, busquen fórmules a fi de millorar re-
sultats i equilibren els períodes de menys afluència oferint condicions es-
pecials.

Conscients de la importància del capital humà de tota empresa, vetllen 
per a proporcionar un bon clima laboral que es projecta en el tracte de 
qualitat cap a la clientela, alhora que impulsen mesures perquè aquest 
equip de treball se senti part del projecte i el visqui amb il·lusió.

Restaurant La Cucanya
Nom de l’empresa Restaurant La Cucanya

Sector d’activitat Restauració 

Activitat de l’empresa Restaurant i esdeveniments

Nombre de treballadors/es 28 persones

Pàgina web www.restaurantlacucanya.com

Adreça El Racó de Santa Llúcia, s/n - Vilanova i la Geltrú (El Garraf)

Contacte T. 938 151 934 - info@restaurantlacucanya.com

r es pon. c at Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya
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CoMPRoMís AMb lA QuAlitAt

L’eix principal de l’estratègia del restaurant la Cucanya és oferir un pro-
ducte i un servei de la màxima qualitat a la clientela. Al voltant d’aquest 
pilar fonamental, s’estructura la gestió. 

A fi d’assolir els reptes de qualitat que s’han marcat, han establert un se-
guit d’accions que duen a terme de manera sistematitzada.

•	 La sistematització en tots els processos per a garantir la qualitat.

•	 Formació del personal en productes i processos.

•	 Política de cercar sempre la millor qualitat en la selecció del producte. 

En aquest sentit, l’operativa de la cuina és molt estricta i no permet grans 
aventures –explica en Carlos– ja que els plats responen a fórmules exactes que 
cal respectar. Les fitxes tècniques de preparació són la bíblia, i l’exploració de 
nous plats o variants no es pot fer en el marc del servei de restaurant ja que se’n 
pot ressentir el resultat. 

Un tracte molt proper amb la clientela i l’esforç de cercar el millor produc-
te per a oferir, tant en el servei de restaurant directe com en l’organització 
de celebracions amb banquets, tant de tipus particular com per a empre-
ses, on pretenen marcar un tret diferenciador i convertir-se en referent a 
la comarca.

Per a gestionar la millora en la qualitat disposen del sistema de qualitat 
turística siCted. Però a més de la qualitat, en el context actual on part 
de la reputació es juga a les xarxes socials, han decidit fer un pas per la 
transparència i l’obertura al diàleg en línia. Coherents amb una cultura 
interna de foment dels valors, pretenen consolidar també un atribut de 
transparència:

Fan un seguiment dels comentaris que es generen a les xarxes socials 
d’internet en relació al restaurant, amb una actitud d’escolta per a de-
tectar àrees de millora i per a donar resposta amb aclariments quan són 
crítiques infundades, però sempre amb un esperit de millora, positivant 
així les opinions que s’hi expressen. Cal dir que han estat guardonat amb 
Certificació d’excel·lència 2013 per Tripadvisor.

CoMPRoMís AMb lA ClientelA: diVeRsitAt

A banda de la qualitat i el bon servei, el compromís amb la clientela ha 
d’incorporar avui la sensibilitat a la diversitat, i en un restaurant suposa 
conèixer molt bé els productes. 

Davant la demanda creixent de plats amb especificitats molt concretes, 
al restaurant la Cucanya s’han capacitat a fi de poder atendre aquesta di-
versitat.

Cada vegada hi ha més intoleràncies, al·lèrgies, o se segueixen dietes es-
pecials per creences religioses, cultura o per motius de salut. Tot plegat 
configura una diversitat gastronòmica present a la restauració dels nos-
tres temps. Dins el mateix restaurant s’han trobat amb aquesta conjuntu-
ra i van disposant dels elements per a donar-hi resposta. Hi són sensibles 
i tenen la voluntat d’aprendre i desenvolupar habilitats que els permetin 
atendre el màxim d’aquestes singularitats amb normalitat, tot i que la ca-
suística és molt gran. Ara per ara no mostren etiquetes a la carta, però 
saben quins plats pot menjar cada persona en funció de la demanda.

En el cas més extrem, han tingut clientela que han demanat dieta ve-
getariana jaina, que és l’alimentació de motivació religiosa més estricta 
del subcontinent indi, i no permet ingerir res que en algun moment hagi 

Bones pràctiques de Responsabilitat Social Restaurant La Cucanya
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suposat un acte violent, de manera que no poden menjar mel donat que en 
extreure-la del rusc es comet violència contra les abelles.

De fet, entre l’equip de treball hi ha diverses persones de religió musulma-
na, cosa que suposa algunes restriccions alimentàries. Davant aquest fet i 
per simplificar el funcionament intern, els àpats del personal es preparen 
amb menjar halal. Aquest és un tema que es va posar sobre la taula i el 
conjunt de l’equip va decidir-ho així com a opció més pràctica per a res-
pectar aquesta diversitat.

CoMPRoMisos lAboRAls

L’equip de treball del restaurant la Cucanya està format per 28 persones 
d’origen divers, i cal destacar la poca rotació del personal. La major part 
de l’equip de treball té una mitjana d’estada a l’empresa de més de 10 anys, 
i concretament el cap de cuina fa 21 anys que hi està treballant.

La raó d’aquesta continuïtat de l’equip ve donada perquè volen un equip de 
treball implicat i, per això, procuren que les persones se sentin ben trac-
tades i valorades, que puguin treballar a gust i que tinguin una qualitat 
de vida. A més, en el context de crisi en què estem, una de les inquietuds 
més reiterades és la inestabilitat laboral, que fa que, encara amb més in-
tensitat, a la Cucanya volen que les persones de l’equip se sentin segures 
de la feina. Malgrat que aquesta actitud empresarial pot comportar un 
acomodament, creuen que les persones han d’acabar valorant l’esforç i, en 
moments com aquests, mostrar tota la implicació en el projecte.

S’apliquen criteris de conciliació de la vida laboral i familiar, dintre del 
que l’operativa permet, tot i que no ho tenen documentat. I a pesar del des-
gast que ocasiona l’estacionalitat de l’activitat han aconseguit equilibrar 
les puntes de feina amb els períodes de més tranquil·litat compensant ho-
raris i oferint condicions raonables. En les èpoques de més afluència tu-
rística és contracten reforços a través d’empreses de treball temporal però 
procurant que sempre siguin les mateixes persones.

Respecte a la formació, han fet formació tant en horari laboral com també 
algunes propostes en horari extralaboral, però consideren que no han sa-
but motivar prou i que ara caldria fer un salt endavant estructurant un pla 
de formació des de la base i anar exigint implicació de manera gradual. 
La formació permanent ha de permetre, per exemple, millorar la sortida 
d’alguns productes de proximitat, o fent tastos de vins. 

D’altra banda, tenen acords puntuals amb diferents instituts i escoles per 
a incorporar personal de pràctiques.

CoMPRoMís AMb lA CoMunitAt

Al restaurant la Cucanya són conscient dels impactes que tota empresa 
genera en la comunitat on està ubicada. La filosofia de l’empresa és de 
millorar els impactes econòmics i socials que es generen a l’entorn. És per 
això que aposten per un producte de proximitat que a més els aporta una 
qualitat òptima. Aquesta aposta també inclou els vins del territori.

Han iniciat una línia de treball que pretén potenciar productes molt vin-
culats al territori, com ara els espigalls, el xató, la gamba. Amb això vo-
len promoure la identitat de marca de la comarca i ho fan a través del 
“Menja’t Vilanova”, una iniciativa que pretén difondre a Internet la cuina 
i l’experiència de gaudir de la gastronomia de Vilanova i la Geltrú.

En aquesta línia, estan impulsant de manera proactiva un plat molt típic 
de la zona: el suquet de gambes. Al seu web apareix la descripció d’aquest 

Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya

La Fundació de l’Institut Català de la 

Cuina (FICCG) és una fundació pri-

vada sense ànim de lucre que agru-

pa professionals de la restauració, 

productors i distribuïdors. Des del 

seu naixement, l’any 1994, l’objectiu 

ha estat vetllar pel reconeixement de 

la cuina catalana, tant a nivell social 

com institucional, donant a la nostra 

cuina una dimensió internacional. La 

cuina catalana està dotada d’unes ca-

racterístiques singulars i un recorre-

gut històric distintiu que li atorguen 

una identitat cultural pròpia de país.

Per dur a terme aquesta tasca la FIC-

CG disposa d’un comitè científic que 

aglutina els màxims especialistes, ex-

perts i tècnics en gastronomia i cuina 

de l’àmbit català.

Entre les principals activitats de la 

FICCG destaquen la recerca, la di-

vulgació (també en l’àmbit escolar), 

el suport als associats i tot tipus 

d’accions que promouen l’intercanvi 

cultural i la defensa de la cuina cata-

lana.

Un dels projectes de la Fundació és 

presentar la candidatura de la cuina 

catalana com a patrimoni de la huma-

nitat.
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plat així com la recepta i la seva història, destacant que l’ingredient prin-
cipal, la gamba, és un producte de llarga tradició local. També es pot veure 
un vídeo de més de cinc minuts on el cuiner del restaurant la Cucanya ens 
mostra com elaborar-la segons aquesta recepta. Així és com ens la presen-
ten: 33% Mediterrània, 33% Gust, 33% Km 0. 

Per acabar de completar aquesta acció, han crear una imatge on el prota-
gonista és el plat, per davant fins i tot del restaurant.

Malgrat aquest compromís, en una cuina hi ha molts productes diferents 
que no sempre és possible adquirir en l’entorn. Així, per tal de no incórrer 
en cap incoherència, ara per ara no es volen identificar amb cap etiqueta 
de productes de proximitat, tot i que remarquen que la cultura interna 
aposta per producte de territori.

Sí que disposen del distintiu Cuina Catalana, un projecte que neix el 2001 
des de l’Institut Català de la Cuina i la Fundació Viure el Mediterrani 
emmarcat en un procés més ampli d’estudi, reflexió i promoció de la cuina 
catalana. Són plats amb vinculació al territori ja sigui per tradició per la 
manera d’elaborar-lo o bé pels ingredients que conté.

La seva implicació amb el territori també implica col·laborar amb diverses 
entitats i iniciatives de la comarca. Formen part dels gremis de restaura-
ció de Vilanova i Sitges, de l’associació empresarial ADEG, de la delegació 
local de la Cambra de Comerç, de l’Estació Nàutica, del Penedès Gastronò-
mic, entre altres.

D’altra banda, l’empresa que els fa el servei de bugaderia és Din’s, un Cen-
tre Especial de Treball de Vilanova i la Geltrú que facilita la formació i la 
inserció laboral de persones amb discapacitat, un col·lectiu amb dificul-
tats per incorporar-se al mercat de treball.

ConClusions

El restaurant la Cucanya és una empresa familiar consolidada amb una 
cultura interna de treballar per a aportar valor social i econòmic en 
l’entorn on està situada, promovent i impulsant elements molt vinculats 
al territori des de l’àmbit gastronòmic.

Darrera l’objectiu d’oferir una qualitat i serveis òptims, hi ha una filosofia 
d’empresa alineada amb els criteris de Responsabilitat Social. Amb aques-
ta actitud aborden els reptes que es presenten en una societat canviant i 
dinàmica que planteja noves inquietuds a què les empreses han de saber 
fer front. Una empresa que aprèn i observa el seu entorn a fi d’entendre 
aquestes necessitats i demandes i donar-hi resposta, amb l’horitzó de ca-
minar cap a l’excel·lència.

Una empresa compromesa amb l’entorn, millorant els impactes econò-
mics i social preservant el medi ambient. En definitiva, una empresa pre-
ocupada per tenir en compte els cinc vectors que formen part de la Res-
ponsabilitat Social: econòmic, social, laboral, ambiental i el bon govern.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de desembre de 2013 per Vector 5, Excel·lència i Sostenibi-
litat, a partir de l’entrevista realitzada a Carlos Alcover, director, a càrrec de Josep Maria Canyelles 
i Marta i Ribera. La fitxa reflecteix informacions aportades per l’empresa i ha estat validada per 
aquesta. L’elaboració de les fitxes d’RSE s’emmarca en el programa Gestió de la Responsabilitat. 
Aquest projecte ha estat organitzat pel Consell de Cambres amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya. La selecció de l’empresa ha estat proveïda per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en 
el marc del projecte Destinació Turística Responsable.

Bones pràctiques de Responsabilitat Social Restaurant La Cucanya
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desCRiPCió de l’eMPResA

La Granja Foods 1959 SL és una empresa familiar que inicia la seva acti-
vitat l’any 1959 elaborant magdalenes de manera artesanal, utilitzant una 
recepta de l’àvia Amparo, i que amb el relleu generacional s’ha transfor-
mat en una empresa moderna i dinàmica, i un referent d’innovació en els 
productes de fleca, brioixeria i pastisseria.

A final dels anys 80, la Granja va ser pionera a crear productes que dones-
sin resposta a necessitats dietètiques diverses, i posteriorment va empren-
dre la creació d’una gamma de productes elaborats a partir d’ingredients 
procedents de l’agricultura ecològica.

La facturació de Pastisseria La Granja s’apropa als 4,7 milions d’euros, 
amb una plantilla de 58 persones. Al 2013, el volum de producció arriba 
als 8.000 kg/dia, mentre que l’any 2000 estava al voltant dels 2.500 kg/dia.

La seva distribució és a través de comerços, tant petit comerç detallista 
com per mitjà de grans cadenes (BonPreu, Eroski, Aldi, Casa Ametller, 
Miquel Alimentació i altres). Cobreixen tot l’estat espanyol i ara tenen 
previst obrir-se a altres països com França, Suïssa i Alemanya.

Els seus pilars fonamentals queden recollits en aquests valors: la innova-
ció, la tradició, la frescor, la nutrició, el sabor i la qualitat.

CoMPRoMís AMb el PRoduCte: dietÈtiCA

Sensibles a una demanda creixent a la qual poques empreses donaven res-
posta, La Granja va explorar els camins de la diversitat, procurant atendre 
uns segments de consumidors que requerien uns productes de qualitat 
amb característiques especials. 

Així, al 1986 van ser pioners en l’elaboració de productes integrals i sense 
sucre comú afegit. Val a dir que, fa tres dècades, sortir al mercat amb pro-
ductes integrals era un repte enfront una demanda tot just incipient, un 
mercat molt poc desenvolupat.

Més tard, van incorporar la línia de productes enriquits, amb soja, amb 
civada, entre d’altres, i la línia de productes elaborats amb farina d’espelta. 
I per a mantenir el compromís amb la nutrició de les persones, elaboren 
productes sense greixos hidrogenats i amb ingredients funcionals. 

En els últims anys, han desenvolupat una línia de productes ecològics, en 
l’elaboració dels quals sols fan servir ingredients de collites on no s’han 
emprat pesticides ni fertilitzants químics. Aquests productes estan cer-
tificats pel CCPAE, l’organisme oficial responsable de la certificació eco-
lògica. Aquesta línia està especialitzada en les diferents intoleràncies, 
patologies o senzillament opcions personals quant a menjar productes 

Pastisseria Artesana La Granja 
Nom de l’empresa La Granja Foods 1959, SL

Sector d’activitat Alimentació 

Activitat de l’empresa Elaboració i comercialització de productes de fleca, brioxeria i pastisseria

Nombre de treballadors/es 58 persones

Pàgina web www.lagranjafoods.com

Adreça Trepat, 1 - Pol. Ind. Clot de Moja - Olèrdola (Alt Penedès) 

Contacte T. 938 991 179 - info@lagranjafoods.com

r es pon. c at Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya
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elaborats de manera tradicional i amb ingredients especials com ara fari-
nes integrals, espelta, atzavara...

Cal remarcar que el sentit creatiu el viuen molt intensament i que dis-
posen d’un departament d’innovació. Van experimentant amb diferents 
variants, com per exemple pa de pessic amb pastanaga i altres verdures. 
Estan atents a captar novetats i tendències en els mercats i veure què 
s’ofereix a les fires del sector, nacionals i internacionals .

També cal destacar que cada cop més han augmentat les consultes per 
part dels consumidors, que pregunten sobre les característiques dels pro-
ductes i els seus efectes respecte a al·lèrgies i altres condicionants de salut 
o d’opcions personals.

QuAlitAt

Dia a dia, realitzen exhaustius controls de qualitat per a seguir millorant 
en l’elaboració dels productes i el lliurament per al consum. Consideren 
que la selecció de qualitat dels ingredients i les diferents línies per a satis-
fer les diferents necessitats de poc serviria si no tinguessin capacitat per a 
distribuir immediatament el producte fresc. Per això, apliquen la qualitat 
a la gestió de tota la cadena.

En aquest sentit, disposen de la certificació iFs de la International Food 
Standard, una norma de qualitat del sector alimentari i que és més exi-
gent que la més coneguda i generalista ISO 9001. Afecta tot el procés, tant 
el producte com la seguretat, o el mateix transport.

Aquesta norma constitueix una prova evident del compliment de la legis-
lació en matèria de seguretat alimentària, i és la més acceptada a nivell 
internacional. Facilita la creació de confiança no solament amb el con-
sumidor final sinó al llarg de la cadena de proveïment, ja que qualsevol 
distribuïdor pot confiar plenament en els productes certificats. Per a una 
empresa petita i en fase d’expansió com La Granja, aquesta qüestió és 
bàsica. Els ha permès reduir el nombre d’auditories suportades per part 
d’empreses de distribució i altres clients, ja que reconeixen automàtica-
ment l’auditoria de certificació com a pròpia.

A més, l’auditoria proporciona un resum qualitatiu dels resultats i permet 
prioritzar les àrees de millora, i facilita el control de totes les etapes de 
producció, reduint al màxim els perills de contaminació.

Per a satisfer les diferents necessitats de la clientela han incorporat les 
més modernes tècniques d’envasament fins a aconseguir presentar els 
productes en diversitat de formats.

CoMPRoMís AMb les PeRsones

L’equip de La Granja està integrat per 58 persones, i allò que més  
valoren és el clima laboral positiu. Han intentat inculcar que per a 
treballar a La Granja cal ser un bon professional, però per davant de tot 
ser persones. Per a progressar en un bon estil directiu, van promoure 
cursos de coaching per a les persones encarregades i per al nivell admi-
nistratiu, a fi de millorar les capacitats comunicatives i d’empatia amb 
tot l’equip.

Treballen en tres torns i no fan jornades partides, fet que facilita la con-
ciliació de la vida laboral i familiar. A més, intenten tenir molta flexi-

Bones pràctiques de Responsabilitat Social Pastisseria Artesana La Granja 

‘Innovació centrada 

en el producte i tendències  

de mercat’
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bilitat i poder fer canvis de torn atenent a necessitats puntuals. També 
faciliten les reduccions de jornada, per exemple quan algú torna d’una 
maternitat.

Fomenten la formació de l’equip, sobretot pel que fa a canvis en les norma-
tives i canvis en les maneres de produir. 

La filosofia de la direcció es basa en una bona informació i participació, 
de manera que una persona de l’empresa mai s’hagi d’assabentar a fora 
d’allò que els afecta. Així, si han de comprar una màquina o fer canvis a la 
producció, sempre s’informa les persones que en resultaran afectades i se 
les consulta per a les millores i canvis. A més, es premien les millors idees, 
sobretot en temes posturals.

Malgrat ser una activitat tradicionalment feminitzada en la producció, cal 
dir que han aconseguit que tendeixi a igualar-se. Les encarregades són 
tres dones.

Les persones de l’equip tenen orígens molt diversos. Per això, han de fo-
mentar el respecte entre tothom i viure positivament la diferència, espe-
cialment en moments com el ramadà. Per a facilitar el millor funciona-
ment de l’empresa, la convivència i el respecte a les tradicions religioses, 
el que fan és canviar alguns torns.

Habitualment acullen estudiants en pràctiques d’instituts comarcals i 
també de diferents universitats.

També fan integració de persones amb discapacitats, encara que legal-
ment no en tinguin l’obligació. De les 58 persones, en tenen 7 que prove-
nen de col·lectius de risc, ja sigui per discapacitat o altres.

CoMPRoMís AMb el teRRitoRi i l’entoRn

A l’empresa també disposen de venda al detall per a les persones que 
hi van, i tenen tota la gamma de productes, cosa que no es pot trobar a 
les botigues. Tanmateix, no fan publicitat d’aquest canal de venda per 
tal de no perjudicar els comerços que disposen dels seus productes a la 
comarca.

La Granja se sent una empresa compromesa amb l’entorn social. 
Col·laboren econòmicament amb una entitat local, la Fundació L’Espiga, 
una institució per a persones amb discapacitats, i també amb activi-
tats esportives i festives com la Festa Major de Vilafranca del Penedès i 
d’altres poblacions de la comarca. Aporten productes al menjador social, 
i cada setmana els venen alguns col·lectius d’atenció social a demanar 
col·laboracions, fet que amb l’augment de la crisi ha augmentat també a 
particulars. Sempre han intentat ser sensibles a les necessitats de l’entorn, 
i més en moments com els actuals.

ConClusions

Cal destacar, com és comú a moltes empreses que gestionen la responsabi-
litat social, que La Granja va tenir l’habilitat d’observar les tendències del 
mercat, atenent a aspectes relacionats amb la diversitat. Van ser pioners 
quan el repte era crear un mercat pràcticament inexistent, mostrant ca-
pacitat de donar resposta a necessitats del mercat i de la societat, és a dir, 
creant valor econòmic però també social.

Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya
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Gràcies a totes aquestes innovacions han aconseguit un reconegut presti-
gi en el sector com a empresa que s’adapta i desenvolupa nous productes 
que el públic demanda. Actualment, estan ampliant el mercat obrint-se a 
la internacionalització.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de desembre de 2013 per Vector 5, Excel·lència i Sostenibi-
litat, a partir de l’entrevista realitzada a M. Carme Gol, directora d’Administració, a càrrec de Josep 
Maria Canyelles. La fitxa reflecteix informacions aportades per l’empresa i ha estat validada per 
aquesta. La selecció de l’empresa ha estat proveïda per la Fundació Pro Penedès.

Bones pràctiques de Responsabilitat Social Pastisseria Artesana La Granja 
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desCRiPCió de l’eMPResA

Llagurt és un concepte nou de botiga on el iogurt natural i el gelat de io-
gurt són els grans protagonistes, i que és fruit de l’Íngrid i la Glòria, dues 
joves emprenedores gironines. Utilitzen producte de gran qualitat i eco-
lògic, procedent de productors locals. Després d’obrir dues botigues, van 
tenir una gran demanda per créixer a partir de franquiciats. Ara ja són 
18 botigues (14 són franquícies), on hi treballen en total una seixentena de 
persones, i mouen un negoci de poc més de 1 milió d’euros. 

CoMPRoMís AMb lA QuAlitAt i lA sAlut

Llagurt és el nom d’una proposta original especialitzada en la venda de 
iogurts gelats artesans i iogurt natural, caracteritzats principalment pel 
seu bon gust i pel seu baix contingut en greixos. Utilitzen com a base de 
la seva oferta la recepta tradicional de iogurt fresc, natural, cremós, que 
és font de proteïnes, calci i vitamines B2, A i D, fet que converteix aquest 
aliment en una alternativa molt saludable de les propostes de gelat que hi 
ha al mercat, en línia amb la cultura a la salut que predomina cada cop 
més a la nostra societat

A més, aposten per un iogurt de proximitat, de quilòmetre zero i ecolò-
gic, ja que hi ha altres marques que elaboren el iogurt amb aigua i llet en 
pols, cosa que permet reduir els costos i fer una expansió més ràpida. Van 
considerar que aquí tenim la peculiaritat que ens agrada menjar bé, per això 
nosaltres ho fem amb iogurt natural ecològic, que té una caducitat molt reduïda, 
de manera que per ara no sortirem de l’àmbit de Catalunya i Perpinyà. 

El model comercial es basa en la gran qualitat dels productes i el fet que 
cada client s’ho pugui personalitzar combinant els diferents guarniments 

Llagurt
Nom de l’empresa Rahola i Salomó, SL

Sector d’activitat Detallista

Activitat de l’empresa Cadena de iogurteries

Nombre de treballadors/es 7 estructura i 4 a cada botiga

Pàgina web www.llagurt.cat

Adreça Mosquerola 27-I - Vilablareix (Gironès) Contacte T. 972 396 023 - info@llagurt.cat
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i iogurt natural’
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Bones pràctiques de Responsabilitat Social Llagurt

o toppings. Les varietats són múltiples: amb la base del iogurt ecològic, ja 
sigui natural o gelat, cadascú afegir-hi els toppings escollits: cereals, fruita 
seca, salses de fruita d’elaboració pròpia o les fruites naturals tallades al 
moment, entre altres. 

El producte base, el iogurt, és ecològic, i la major part dels guarniments 
són naturals. Però com que, per raons de mercat, també tenen algun guar-
niment com gominoles o lacasitos, no poden dir que són un comerç 100% 
ecològic. Amb petites excepcions, doncs, els productes formen part d’un 
model d’alimentació saludable i fins i tot en el cas dels fruits secs se’n 
trien de torrat artesanal.

oRiGen i FilosoFiA

Llagurt és un bon exemple d’emprenedoria amb una història al darrere: 
dues noies de 26 anys, llicenciades en Administració d’empreses, enge-
guen un projecte, després que des de petites ja tinguessin la pretensió de 
fer algun negoci conjunt. Íngrid Rahola i Glòria Salomó van escollir la 
idea del projecte a partir de captar el que podia ser una oportunitat de 
mercat i s’han anat expandint. La idea prové del 2010, quan la Glòria es-
tudiava a Chicago i va observar cues per comprar una terrina de iogurt. 
En aquell cas americà, es tractava d’un producte fet a partir d’hidratar un 
iogurt en pols. L’Íngrid va deixar la feina d’orientadora laboral per posar 
fil a l’agulla. En tot just dos mesos havien trobat la maquinària per fer els 
gelats i les granges per comprar la llet fresca i el iogurt ecològic. D’aquí va 
néixer la idea que, dos mesos més tard, es traduïa en el primer establiment 
Llagurt, a la Rambla de Girona. 

La seva història, tant vinculada a un projecte personal, ha pres forma de 
conte, el Conte de les llagurteres, i el volen fer servir per animar a tots els 
nens i nenes a creure en els seus somnis i fer-los realitat, explicant que 
aquest conte, a diferència d’altres, sí que és real, i així fomentar la empre-
nedoria i l’educació en valors. 

Model de neGoCi

La idea d’obrir iogurteries no és nova, i de fet competeixen amb altres 
marques. Es tracta d’un nínxol de mercat que està experimentant un fort 
creixement i que s’ha posat de moda arreu com a alternativa light als ge-
lats. Per diferenciar-se de la competència, Llagurt va optar per elaborar 
els seus iogurts amb llet fresca i iogurt ecològic afegint tot un seguit de 
valors de responsabilitat social.

Llagurt vol ser la iogurteria de referència a nivell català amb un concepte 
diferencial de producte d’alta qualitat, i promocionar molt més la proximi-
tat, Km 0, la terra catalana i l’ecologia. Vol ser la primera opció del client, 
gràcies a l’eficiència i responsabilitat en aquest camp i aportar un gra de 
sorra a la societat promocionant l’alimentació sana i digna.

Llagurt pretén abarcar un gran segment de clientela i territori per tal 
de millorar en la comoditat de l’usuari, arribant a més persones, amb el 
convenciment que poden millorar la qualitat de vida dels consumidors 
oferint-los una experiència atractiva, divertida, diferent i única gaudint 
d’un iogurt de primera qualitat.

Llagurt té uns valors empresarials no escrits però molt intensos, fins al 
punt que remarquen que els agrada treballar per valors i no per números. 
Creuen en el compromís en el treball i amb el client, la responsabilitat 
social, la transparència i l’honestedat per tal de complir totes les expecta-
tives del client, sense apartar-se del principi de la bona alimentació. Com-
binen el treball amb rigor amb una gran passió que es nota en les seves 

‘La seva història ha pres 

forma de conte, el conte de 

les llagurteresm i el volen fer 

servir per animar a tots els 

nens i nenes a creure en els 

seus somnis i fer-los realitat’
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expressions i en el seu estil, i que formen part de tot l’equip. Han transferit 
aquests valors personals en una passió empresarial i estil de gestió, però 
l’impuls personal es fa molt present: Això no és només un negoci, és un pro-
jecte personal. Ens agrada el que fem, no és només una feina, sinó un estil de 
vida. No som ambicioses de créixer molt, sinó de ser felices”.

Se senten emprenedores abans que iogurteres. El iogurt ha estat la ma-
tèria escollida per a muntar el negoci, i ara se l’han fet seu, per descomp-
tat. En tractar-se d’un aliment, els valors ecològics i de salut hi lligaven 
de ple, però encara que haguessin escollit un altre sector d’activitat, segur 
que també haurien optat per fer un model amb una opció per la sostenibi-
litat, perquè forma part d’una opció personal prèvia i, encara que no sigui 
el més barat, creuen que el model de negoci que avui dia toca va per aquí. 
Una altra cosa és si s’ha de comunicar molt o no, i en aquest cas, volen 
explicar que el seu iogurt és ecològic però eviten parlar d’establiment eco-
lògic perquè alguns guarniments no són i això podria provocar que algú 
pensés que estan donant informació equívoca. 

CoMPRoMís AMb els PRoduCtoRs i PRoVeïdoRs

Per al seu model de negoci, la matèria primera és clau: llet fresca pasteu-
ritzada provinent de granges seleccionades segons la zona, iogurt de La 
Selvatana, una granja familiar de llet ecològica de Campllong (Gironès). 
Conseqüents amb el concepte de productes de proximitat, les promotores 
de Llagurt tenen un coneixement directe de tots els proveïdors, i van a 
conèixer de prop els seus processos de producció.

Recentment, a causa del procés d’expansió, les mateixes franquícies han 
proposat més proveïdors per poder cobrir millor la demanda, ja sigui en 
quantitat com en proximitat. Per això, en el cas d’Osona, treballen amb la 
Vaqueria per al subministrament de llet; a Figueres, amb el mas Colomer 
d’Esponellà, i amb cal Porta, de Sant Fruitós de Bages. Aquesta implicació 
de noves granges d’arreu del territori satisfà les creadores de Llagurt, que 
ho valoren com una oportunitat d’apropar-se més als territoris.

En la selecció de productes i proveïdors també cal anar incorporant la in-
novació, a partir de les demandes dels consumidors o avançant-s’hi, però 
sempre procurant treballar amb productes d’aquí que tinguin la qualitat i 
la sostenibilitat com a base dels seus negocis. 

Per uns cèntims de diferència no canviarien de proveïdor, ja que la rela-
ció està basada també en altres factors com la confiança i la complicitat. 
Saben que els seus proveïdors els faran costat si en alguna ocasió cal fer 
algun esforç especial, com també saben que, sense necessitat de firmar 
cap exclusivitat, alguns proveïdors també han refusat propostes de mun-
tar altres iogurteries. I és que més enllà del preu, busquen proveïdors que 
se sentin compromesos en el projecte, que el visquin com a propi.

els estAbliMents

L’extensió per Catalunya la fan a través de la concessió de franquícies i de 
botigues pròpies i ja han rebut prop més de mil cinc-centes sol·licituds per 
a obrir franquícies, 1.100 de Catalunya i unes 500 de fora, incloent diversos 
països europeus, però no es casen amb el primer que els ho proposa. La 
prova és que sols n’han donat 14, de Perpinyà fins a Reus, i que no pre-
veuen créixer gaire més: Només acceptem la gent, que veiem que cuidarà el 
producte, que veus que els hi brillen els ulls quan parlen de l’empresa. 

Els valors de Llagurt es consideren molt importants per a l’expansió i, si 
bé s’està obert a qui vulgui compartir el projecte, es demana de compartir 

pROvEïdORS

‘Els valors de Llagurt es 

consideren molt importants 

per a l’expansió, es demana 

de compartir aquest estil’



74

Bones pràctiques de Responsabilitat Social Llagurt

aquest estil de qualitat, esforç, cura dels detalls i tracte humà. D’alguna 
manera volen una continuïtat en els valors que ja estan presents en la 
producció del iogurt, fent que acompanyin la traçabilitat del producte: ofe-
reixen un producte que ha estat elaborat amb matèria prima de la nostra 
terra per proveïdors que estimen els seus oficis i que estan fortament com-
promesos amb el respecte als animals i al medi ambient. Aquest esforç, 
cura i delicadesa en la producció donen com a resultat un producte fresc 
de qualitat i volen que aquests mateixos valors es mantinguin presents 
quan arribi al consumidor.

Però també tenen cura de la viabilitat econòmica de cada establiment 
franquiciat, més quan són conscients que sovint es tracta de projectes 
d’autoocupació i, per tant, de les il·lusions d’una persona que fa una inver-
sió molt important. Cada establiment requereix una inversió entre 40.000 
i 60.000 euros. Per això, preferim no obrir una franquícia si no valoren 
que hi ha les condicions necessàries per a l’èxit: no volem tancar botigues i 
dilapidar els estalvis del franquiciat. Trien llocs on hi passi prou gent i sem-
pre en poblacions de més de 30.000 habitants.

l’eQuiP 

A les 18 botigues hi treballen una seixentena de persones, però d’aquestes 
14 són franquícies. L’equip directe de Llagurt es redueix a les dues empre-
nedores, tres persones a oficines, un repartidor i una noia de la neteja, les 
persones de les quatre botigues pròpies, que a l’estiu passen a cinc, i que 
donen feina a unes 20 persones. En total, unes 20 persones. A totes les 
persones que formen part de Llagurt, incloses les franquícies, es demana 
un gran sentit de pertinença al projecte, fer-se seus els valors i creure-hi, 
cosa que es facilita arran de l’exemple de les dues fundadores. 

Miren de tenir cura de l’equip i volen que cada persona se senti involucra-
da en el projecte, que vinguin a treballar de gust, que siguin bons ambaixa-
dors de la marca, que des de la botiga s’aconselli el client, que sàpiguen els 
gustos i què pensa el client: si volem que el client que vingui se senti com a 
casa, hem de cuidar molt el personal, ja que és bàsic! Una de les pràctiques 
que tenen per a aconseguir que tothom treballi a gust és que el nou perso-
nal l’escullin des del propi equip, ja que és amb qui hauran de compartir 
moltes hores i il·lusions. I també intenten fomentar un model participatiu 
que fomenti la creativitat de tot l’equip per a triar nous productes i noves 
decisions. Estan orgulloses de tenir un equipàs, que fan les coses fàcils, i 
els agrada remarcar que el dia que algú vulgui endegar un projecte propi 
estarà molt ben preparat, fent notar que el seu estil capacitador ajuda a 
millorar l’ocupabilitat i valors emprenedors.

CoMPRoMís AMb lA ClientelA 

En relació amb la clientela, l’element central és la qualitat del producte, al-
hora que es preocupen per la diversitat entre els consumidors: serveixen 
productes sense gluten i baixos en lactosa, per tal de poder atendre el 
nombre creixent de persones que tenen malalties o intoleràncies que els 
impedeixen prendre’n. Això implica, per exemple, tenir dues batedores 
diferents a cada establiment per a assegurar que no es produeix cap con-
taminació, o que les fruites fresques es tallin en el mateix moment.

Per tal de tenir un coneixement profund de com tenir una operativa ade-
quada, van treballar-ho amb l’Associació Catalana de Persones Celíaques, 
i ara tots els franquiciats disposen d’un coneixement dels procediments 
que es van definir i cada nou treballador rep una formació específica, i 
poden orientar, per exemple, sobre quins guarniments són aptes per a ce-
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líacs i quins no. Respecte a la lactosa, els seus productes són molt baixos 
en aquest ingredient, estan en el límit del que pot prendre una persona 
afectada, de manera que en funció del grau d’afectació podrà prendre’n o 
no.

Acompanyant aquesta qualitat del producte, consideren que el tracte és 
fonamental, de manera que valoren les actituds, creure en el producte i la 
marca, o disposar d’habilitats bàsiques, entre les quals tenir plena fluïdesa 
per expressar-se en català. Procuren mostrar la màxima transparència 
envers la clientela i una bona atenció al punt de venda, on el consumidor 
es pot informar dels productes i on els agradar rebre suggeriments per a 
millorar.

CoMPRoMís AMb l’entoRn

El compromís amb l’entorn és un valor fonamental d’aquesta empresa i 
és consubstancial al seu funcionament a partir de les aliances amb pro-
ductors locals. De fet, malgrat les propostes que han tingut, aquest és un 
projecte de proximitat i no tenen previst sortir de Catalunya.

Els valors de país són indestriables del projecte, i són un vector d’alineació 
entre el compromís amb el territori de les dues propietàries i el model de 
negoci basat en la proximitat, l’arrelament, la intensitat de les relacions... 
Podem dir que han sabut convertir uns valors socials en uns valors empre-
sarials, que permeten posicionar l’empresa davant la competència i gene-
rar una proximitat amb la clientela i amb la societat. La marca simbolitza 
plenament aquesta idea, ja que no podem deixar de fer referència al nom 
de l’empresa, que prové de la manera com les iaies de Girona anomenen 
al iogurt, llagurt. 

En aquest sentit, també cal fer notar que l’empresa fa ús de la llengua ca-
talana en totes les relacions i que la retolació és exclusivament en català. 
A més, col·laboren en el programa Voluntaris per la llengua, de manera 
que totes aquelles persones que estiguin estudiant català poden venir als 
establiments de Llagurt a practicar i dialogar en parelles, sense necessitat 
de consumir.

En el marc de l’aposta per una “alimentació sana i digna”, s’han implicat 
en projectes adreçats a reeducar els joves en aquest camp. Realitzen a les 
escoles de primaria l’ofici de llagurter, així afavorint la importància dels 
productes de la terra i la qualitat en l’alimentació.

Llagurt han col·laborat realitzant conferències d’emprenedoria a dife-
rents centres com ara la Tribuna de Girona, UDG, UAB... ajuntaments i 
altres centres educatius.

Els agrada col·laborar en iniciatives de salut o culturals. En la part més 
social, han col·laborat i han estat considerats “empresa amb ànima” de 
l’Associació Somnis, de suport a infants i joves en situació de fragilitat 
social. Respecte a les col·laboracions, sempre les fan en espècies, per ara 
no es plantegen altre tipus d’aportacions.

La seva curta trajectòria ja ha rebut diversos premis i reconeixements: 

•	 1a edició dels premis Girona Emprèn.

•	 Millor Iniciativa Comercial en Innovació de la Generalitat de Catalunya.

•	 Reconeixement a la Qualitat Lingüística Empresarial 2012, dins els Pre-
mis Jove Empresari de l’AIJEC.

•	 XVII edició dels premis Bancaja en la categoria de joves emprenedors 
2012.

‘Els valors de país són 

indestriables del projecte,  

i són un vector d’alineació 

entre el compromís amb 

el territori de les dues 

propietàries i el model de 

negoci basat en la proximitat’
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desCRiPCió de l’eMPResA

MónNatura Pirineus, inaugurat l’any 2002, és un equipament de la Fun-
dació Catalunya-La Pedrera que ofereix estades i activitats adreçades a tot 
tipus de públic amb missió de sensibilitzar la societat sobre el desenvolupa-
ment sostenible i la conservació de la natura i el paisatge mitjançant activi-
tats d’educació ambiental. Ubicat a les Valls d’Àneu, MónNatura Pirineus 
disposa d’unes instal·lacions úniques als Pirineus que permeten al visitant 
fer vida a l’alta muntanya i descobrir-ne els atractius, amb una visita o es-
tada amb el menor impacte possible sobre l’entorn. En tant que alberg, for-
ma part de XANASCAT (Xarxa d’Albergs de la Generalitat de Catalunya). 

L’equipament pertany a la Fundació Catalunya-La Pedrera, que va néixer 
a principis de l’any 2013 com a conseqüència de la fusió de les Fundacions 
i Obres Socials de les antigues Caixa de Catalunya, Caixa de Tarragona i 
Caixa de Manresa. Avui és una Fundació nova, privada, totalment inde-
pendent de les entitats bancàries que en el seu dia van originar les fun-
dacions precedents i amb una clara vocació de servei a la nostra societat. 

CoMPRoMís AMb el teRRitoRi

La ubicació d’un equipament d’aquestes característiques no és un afer 
irrellevant per al territori, i des de l’inici sempre s’ha volgut treballar 
aquest sentit de compromís envers la gent que hi viu, la sostenibilitat am-
biental i el desenvolupament econòmic.

•	 Creació de llocs de treball per a persones del propi territori, fet que era 
una premissa no escrita però que sempre miraven de transmetre. Amb 
20 treballadors, és una de les instal·lacions més rellevants del territori. El 
gran valor diferencial, a més, és que no estan sotmesos a la temporalitat de 
la neu i que promouen la contractació indefinida com a criteri.

•	 Sinergies amb les institucions locals, ja siguin ajuntaments, empreses o 
el Consorci Turístic de de les Valls d’Àneu, per al desenvolupament so-
cioeconòmic d’un territori idíl·lic que sempre ha quedat desatès enmig del 
major interès turístic de la Vall d’Aran i la zona d’Andorra i la Cerdanya.

•	 Es fa cessió de pastures als ramaders, sense contrapartides econòmiques, 
fet que permet un manteniment dels espais.

•	 Contacte amb la cultura del territori, ja que el patrimoni natural i cultural 
s’han d’abordar com un tot, i que va des de la implicació en les festes locals 
fins al fet que la persona que atén el telèfon fa ús de la variant pallaresa 
de la llengua catalana. A més, són promotors de noves activitats, com les 
d’enoturisme, aprofitant els petits cellers que hi van apareixent.

CoMPRoMís de diàleG i esPeRit Col·lAboRAtiu

La seva predisposició a establir marcs de diàleg i col·laboració, que és in-
nata però que també tenia un caràcter estratègic en tant que nou operador 

MónNatura Pirineus
Nom de l’empresa Fundació Catalunya la Pedrera

Sector d’activitat Turística i educativa

Activitat de l’empresa Alberg i educació ambiental

Nombre de treballadors/es 20

Pàgina web www.monnaturapirineus.com

Adreça Son, Alt Àneu (Pallars Sobirà) 

Contacte T. 973 626 722 - monnaturapirineus@fcatalunyalapedrera.com
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en el territori, ha ajudat a renovar la capacitat de generar aliances en pro 
dels interessos comuns, trencant inèrcies que, sovint en el món rural, fan 
més lent el progrés. El seu caràcter proactiu ha facilitat que s’hagin posat 
al davant en accions com ara dialogar amb Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya i/o altres operadors de la zona per implementar millores que 
facilitin el turisme de les Valls d’Àneu

Els agents de territori han anat canviant el plantejament de viure exclu-
sivament de la neu per una estratègia més àmplia que acull el patrimoni 
natural i paisatgístic, sota forma de destí sostenible, en el qual el Centre 
pren un protagonisme més destacat.

Les col·laboracions també prenen un caràcter relacionat amb els estudis, 
entre les quals: 

•	 Disposen de diversos convenis amb universitats i centres acadèmics, que 
permeten fer-hi pràctiques i desenvolupar-hi estudis finals de carrera i 
postgraduats, ja sigui a l’equipament o al centre de fauna. 

•	 Disposen d’un equipament d’observació astronòmica que poden cedir a 
estudiosos per tal que el puguin usar amb finalitats d’investigació amb 
control remot, fet que ha fet possible que alguns cossos celestes s’hagin 
descobert des d’allà.

La voluntat d’establir aliances i treballar en xarxa es percep també en el 
estatuts de la Fundació, que estableixen que fins a un màxim de deu patrons 
seran persones jurídiques públiques o privades que promoguin activitats simi-
lars o relacionades amb les que siguin objecte de la fundació especial, i que pu-
guin aportar el seu coneixement i sinèrgies en l’àmbit d’actuació de la Fundació 
i activitats o programes que es pretenguin desenvolupar. En canvi sols són 
com a màxim cinc els patrons que corresponen a organitzacions mecenes 
de la Fundació, actualment vacants per decisió del Patronat.

CoMPRoMisos AMb el Medi AMbient

MónNatura Pirineus disposa d’un edifici bioclimàtic de més de 3.000 m2 
on s’utilitzen energies renovables i s’apliquen un seguit de criteris de ges-
tió ambiental, alhora que es fa un esforç per sensibilitzar els visitants per-
què el seu comportament ajudi a minimitzar l’impacte local i es compleixi 
amb la missió de reforçar els valors de respecte al medi.

•	 Recollida selectiva. S’aposta per la recollida selectiva dels residus i l’apro-
fitament posterior per tal de reduir l’impacte ambiental que aquests provo-
quen en el medi. Se separa el paper i el cartró, el vidre, els envasos lleugers 
(llaunes, plàstics, brics), les restes de menjar, l’oli de cuina, els fluorescents, 
els metalls, pintures, les piles i diversos residus d’oficina.

•	 depuradora. Van fer una inversió per a disposar d’una depuradora pròpia, 
i així poden assegurar que tot el que surt de l’equipament és aigua neta. 
depurada

•	 estalvi d’aigua. Es disposa de sistemes d’estalvi d’aigua (tancament au-
tomàtic temporalitzat de les aixetes, cisternes amb interrupció de descàrrega 
i de doble descàrrega) i es realitza un bon manteniment de les instal·lacions.

•	 eficiència energètica. Es fa ús de les energies renovables (plaques solars 
fotovoltaiques, captadors solars tèrmics, caldera de biomassa), es dispo-
sa d’instal·lacions energèticament eficients (calefacció per terra radiant, 
equips de consum eficients) i s’aprofita la llum natural (façana orientada 
al sud, lluernes). 

•	 integració paisatgística. El centre està integrat arquitectònicament en el 
seu entorn, i no suposa cap impacte ambiental significatiu en el paisatge.
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•	 soroll. El centre és respectuós amb l’entorn i es té especial cura en mante-
nir un control acurat dels nivells de soroll.

•	 informació al client. El centre informa el personal i els clients de la gestió 
ambiental que es porta a terme fomentant la participació activa.

El fet de tenir un equip molt estable facilita que hi hagi un sentiment de 
pertinença i que els valors estiguin molt alineats, especialment en allò 
que fa referència al respecte pel medi ambient i la passió pel territori. En 
el cas del personal de neteja, d’empreses externes, ha requerit més sensi-
bilització, ja que anys enrere era normal que portessin productes agres-
sius. Però ara ja s’han incorporat requeriments en la contractació.

Al 2011 van fer puntualment una auditoria ambiental i també van calcular 
la petjada de carboni. Malgrat ser poc rellevant, els va ser molt útil per 
tenir la fotografia de com estaven. En el seu cas, si tenim en compte el 
conjunt de la Fundació, cal tenir en compte que porten a terme activitats 
que generen un gran efecte positiu per al medi ambient i especialment 
en el CO2: una de les accions més rellevants i singulars que porta a terme 
la Fundació és la conservació i protecció de 157.000 hectàrees, ja sigui en 
custòdia o en propietat, que suposa el 5 % del territori català, amb espais 
de gran vàlua ecològica i paisatgística. En el cas dels boscos comunals han 
comprat drets de tala, quan eren espais d’interès per a protegir l’hàbitat 
del gall fer o arbres centenaris. Això els converteix en l’entitat privada de 
conservació de la natura més important a nivell estatal i una de les més 
destacades a Europa.

A l’octubre de 2014 MónNatura Pirineus ha rebut el Guardó de turisme 
Responsable de la Generalitat de Catalunya en la categoria de “Turisme 
Responsable”, en reconeixement de l’activitat desenvolupada de manera soste-
nible, mitjançant la responsabilitat ecològica i social i que l’ha convertit en un 
referent per a la sensibilització de la societat vers el desenvolupament sostenible 
i la conservació de la natura i el paisatge i en un exemple de turisme lúdic, vi-
vencial, responsable i pedagògic dissenyat per donar a conèixer el territori on 
s’emmarca, les Valls d’Àneu i els Pirineus en general.

CoMPRoMís AMb els usuARis

El centre disposa de 94 places d’allotjament, distribuïdes en 22 habita-
cions de 4 llits i 2 habitacions de 3 places condicionades per a persones 
amb mobilitat reduïda.

Donat que cada cop són més les persones que han de seguir dietes espe-
cials per raó d’al·lèrgies, malalties, raons religioses o culturals, han anat 
ampliant els menús i incorporant una sensibilitat en aquesta matèria de 
respecte a la diversitat. Han col·laborat amb l’Associació Catalana de Per-
sones Celíaques, que els recomana, i disposen del suport de la Fundació 
Alícia -també vinculada a la Fundació- a la qual poden consultar.

MónNatura Pirineus va rebre al juliol de 2013 el certificat destinació de 
turisme Familiar (DTF) atorgat per l’Agència Catalana de Turisme, junt 
amb altres equipaments turístics i hotelers de les Valls d’Àneu, ja que la 
DTF correspon als quatre municipis (Esterri d’Àneu, la Guingueta d’Àneu, 
Alt Àneu i Espot)

El DFT és un segell d’especialització que s’atorga a les destinacions que 
ofereixen serveis i equipaments a les necessitats de les famílies i que ara 
per primer cop es lliura a una destinació de l’interior. 

•	 Les destinacions i equipaments hotelers certificats destaquen per la quali-
tat i posicionament enfront el client familiar.

‘MónNatura Pirineus 

va rebre el certificat  

Destinació de Turisme  

Familiar atorgat per 

 l’Agència Catalana  

de Turisme’
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•	 Compleixen una sèrie de requisits, tant a nivell de destinació com a nivell 
d’establiments i serveis turístics. 

•	 En el cas de les destinacions d’interior, han de disposar almenys d’un re-
curs natural (parc nacional, parc natural, paratge natural d’interès nacio-
nal o reserva natural) o una estació d’esquí, a una distància màxima de 
cinc quilòmetres de qualsevol dels municipis de la destinació. 

•	 Han de disposar també d’una oferta lúdica adreçada a infants i una part 
dels establiments han de comptar amb mesures específiques per a infants.

MónNatura Pirineus reuneix totes aquestes característiques i requeri-
ments que han permès que sigui el primer Alberg de Joventut, junt amb 
el d’Espot, que rep la certificació DTF.

sentit d’inteGRAlitAt

L’estil de relació amb l’entorn no solament és dialogant sinó que té una al-
tra característica, la transversalitat en la manera en què sovint s’aborden 
les intervencions, tenint en compte alhora els impactes educatius, econò-
mics, ambientals, territorials, laborals, de bon govern, tots ells plenament 
part del sentit de responsabilitat social. Aquesta manera integral de fer 
és molt pròpia del conjunt de la Fundació, molt possiblement facilitat per 
la confluència de cinc grans àrees de treball molt diverses: Impuls social, 
Cultura, Territori i medi ambient, Coneixement i recerca, i Alimentació. 
Aquesta diversitat de matèries que s’aborden des de la Fundació ha per-
mès que la fusió d’enfocaments s’hagi produït amb gran naturalitat. Al-
guns exemples:

•	 El programa Joves i Ciència pertany a la línia de recerca però hi ha una 
estada d’una setmana que es porta a terme a MónNatura Pirineus, on hi 
conviden experts de diferents àrees de recerca.

•	 Han impulsat la Xarxa Agrosocial, que pretén la integració sociolaboral 
de persones en situació o greu risc d’exclusió social, tenint en compte cri-
teris de sostenibilitat ambiental, fomentant pràctiques de conreu i tècni-
ques de producció i gestió de residus respectuoses amb el medi ambient. 
La Fundació actua com a soci col·laborador, sobretot amb suport tècnic i 
comercial.

•	 Han impulsat la Fundació integra, que han creat 10 llocs de treball per 
a persones amb discapacitat psíquica o problemes de salut mental, per a 
gestionar el bosc de la muntanya de d’Alinya. A més, MónNatura Pirineus 
és client de la biomassa que genera aquest projecte. 

•	 Projectes ecosocials de desenvolupament al medi rural. Una línia inno-
vadora, concebuda per ajudar a iniciatives dins dels espais de la Fundació 
que creïn llocs de treball, que tinguin un projecte viable i generin beneficis 
econòmics, socials i ambientals.

•	 Cada estiu acullen voluntaris que col·laboren en diverses tasques i projec-
tes del centre, com per exemple, en el manteniment del Centre de fauna 
salvatge dels Pirineus, en activitats de seguiment de la biodiversitat, parti-
cipant en el procés d’obtenció de compostatge, i altres.

CoMPRoMís de sostenibilitAt eConòMiCA  
i oRGAnitzACionAl

Des de la seva creació fa dos anys, la Fundació Catalunya-La Pedrera ha 
tingut com a gran repte assegurar la sostenibilitat econòmica, en no de-
pendre de cap entitat financera que li garanteixi anualment el pressupost. 
El fet de disposar de l’edifici de La Pedrera, declarat Patrimoni Mundial 
de la UNESCO, suposa una base indiscutible, però igualment la situació 

‘Transversalitat en la manera 

en què sovint s’aborden 

les intervencions, tenint en 

compte alhora els impactes 

educatius, econòmics, 

ambientals, territorials, 

laborals, de bon govern’
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obliga a replantejar com crear valor en la nova situació. Així, s’assumeix 
el repte de reinventar-se per formular propostes que contribueixin a 
transformar la societat, amb una inequívoca vocació de servei a la gent i a 
tot el territori de Catalunya. La seva missió és treballar de forma proactiva 
per al desenvolupament i la transformació social de Catalunya, situant-se 
al costat dels que tenen necessitats, dels emprenedors, dels que treballen 
pel futur, dels que creen noves idees.

Per això –afirmen– ens reinventem, però sense perdre l’essència del que som: 
una Fundació que aposta per l’ètica i la innovació, que creu en la proximitat i 
el dinamisme, i que vol transformar en accions el compromís amb el territori i 
amb la seva gent. Fent coses diferents però, sobretot, fent-les de manera diferent, 
i garantint que som, també, una entitat sostenible econòmicament.

Aquest nou context, porta a reflexionar sobre com equilibrar la creació 
de valor social amb la sostenibilitat econòmica, sense la qual no es podria 
assegurar l’impacte a llarg termini.

Davant el debat sobre la justificació d’aquests grans equipament, expli-
quen que MónNatura Pirineus va ser una inversió de les que no es prete-
nen recuperar mai perquè responia a un objectiu fundacional, educar la 
ciutadania en sensibilitat ambiental: No interessaria un equipament que fos 
solvent econòmicament però que no complís amb la funció que té encomanada. 
Per tant, com més ple està, més compleix la seva funció perquè més transferèn-
cia de coneixements i sensibilitat es fa, ja que després d’una estada educativa 
els participants surten amb els valors del respecte ambiental més reforçats, és 
un bany de seducció ambiental. 

Alhora d’avaluar l’impacte de l’equipament cal tenir-ho en compte donat 
que també s’hi fan altres trobades que fan ús de la infraestructura, que 
permeten millorar-ne el rendiment econòmic però que no justificarien la 
inversió perquè no responen a la missió. Per això, fan un balansocial on 
diferencien entre beneficiaris i visitants.

•	 Els 3.000 visitants anuals reben un impacte més passiu mentre que els 
7.000 beneficiaris (escoles i famílies) hi tenen un paper més actiu en el 
desenvolupament d’actituds respectuoses.

•	 Un 80 % de la despesa total es destina a programes i activitats i a la con-
servació i millora del nostre patrimoni i el 20 % a les despeses estructurals 
que inclouen la retribució del personal, les despeses generals i la difusió i 
màrqueting.

•	 Han hagut de pensar noves estratègies per gestionar i augmentar els  
ingressos, i han passat d’un grau d’autofinançament del 32,7 % al 2010, al 
100 % actual.

El compromís de sostenibilitat en aquesta nova etapa es fonamenta en 
tres eixos de treball:

•	 L’exemplaritat en la gestió, en el convenciment que les fundacions han de 
donar exemple.

•	 La sostenibilitat econòmica, amb la voluntat de fer bé les coses per seguir 
acomplint amb la missió sense dependre de tercers.

•	 Una inequívoca vocació de servir a la nostra gent i al nostre territori, afir-
mant que són i volen ser una entitat clarament al servei de la nostra so-
cietat.

‘No interessaria un 

equipament que fos solvent 

econòmicament però  

que no complís amb la funció 

que té encomanada’
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Bones pràctiques de Responsabilitat Social MónNatura Pirineus

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de novembre de 2014 per Josep Maria Canyelles, a partir 
de l’entrevista realitzada a Miquel Rafa, director de l`àrea de Territori i Medi ambient, i Eugenio 
Rojas, director de l’equipament. La fitxa reflecteix informacions aportades per l’empresa i ha es-
tat validada per aquesta. L’elaboració de les fitxes d’RSE s’emmarca en el programa Gestió de la 
Responsabilitat. Aquest projecte ha estat organitzat pel Consell de Cambres amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya.
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desCRiPCió de l’eMPResA

Rosec es una petita empresa industrial que dissenya i instal·la estruc-
tures metàl·liques en acer per a obres civils (naus industrials, edificis 
d’habitatges, escoles, etc.). Va ser fundada l’any 2002 per en Josep Maria 
Bases per aprofitar els seus coneixements tècnics adquirits anteriorment 
treballant per compte aliè i també per tal d’aprofitar el fort creixement del 
sector de la construcció. 

El seu model de negoci es fonamentava a atendre aquesta oportunitat que 
el mercat oferia tot garantint uns nivells de qualitat acceptable. El focus 
de l’activitat i el model de negoci era el treball i la producció, i el seu siste-
ma de gestió i organització era de caràcter vertical i unipersonal amb total 
dependència vers en Josep Maria. 

Però a partir de l’any 2010 amb la dràstica aturada d’aquest sector, 
l’empresa va entrar en una fase de recessió castigada per una crisis que 
va ser especialment dura en el teixit industrial de la seva comarca de  
la Terra Alta. Calia decidir el futur i entre les hipòtesis hi havia el  
tancament de Montajes Rosec, una difícil decisió a prendre i de fet, se-
guida per moltes altres empreses del seu entorn geogràfic i de sector. 
En paraules del propi Josep Maria: “em vaig adonar que així no podíem 
seguir”.

Després d’un llarg procés de reflexió compartida, va decidir reconduir-la i 
apostar per un nou model d’empresa fonamentat en la gestió del coneixe-
ment i la innovació, i mitjançant un conjunt de bones pràctiques relacio-
nades totes elles amb la responsabilitat social. 

Amb tot, al llarg del període 2010-2013 Montajes Rosec ha aconseguit 
redreçar la situació, gaudeix d’un bon posicionament comercial, s’ha in-
ternacionalitzat amb delegació pròpia a França, i acaba de constituir una 
plataforma de transferència de coneixement per explicar i ajudar altres 
empreses del mateix sector de la construcció a iniciar aquest procés de 
canvi i aposta per la responsabilitat social.

CoMPRoMís AMb les PeRsones: el MotoR de CAnVi

L’objectiu principal del canvi era generar un entorn de coneixement i 
creativitat a on poguessin fluir nous conceptes i idees per la sostenibilitat 
futura de l’empresa. 

Per aconseguir-ho, en Josep Maria tenia clar que calia renovar el seu es-
til de lideratge. Es va posar a estudiar un MBA a la Universitat Rovira i 
Virgili de Tarragona. Allà, a més dels coneixements adquirits va poder 
compartir experiències i visions d’altres persones.

Montajes Rosec, SL
Nom de l’empresa Montajes Rosec, SL

Sector d’activitat Construcció 

Activitat de l’empresa Construccions metàl·liques

Nombre de treballadors/es 15 persones

Pàgina web www.rosec.com

Adreça Pol. Ind. La Plana, parc 16 - Gandesa (Terra Alta) 

Contacte Josep Maria Bases - josepmaria@rosec.es
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I li van seguir tot un seguit d’accions, fins i tot de caràcter personal, però que 
-segons ell mateix manifesta- varen ser determinants per assolir el canvi 
d’actitud personal: molta lectura, fer esport, trobar espais per gaudir de 
l’entorn familiar... tots ells son aspectes que abans no podia portar a terme.

La següent etapa va ser transmetre a les persones responsables de les di-
ferents àrees de l’empresa la necessitat d’un canvi de mentalitat que per-
metés crear un equip de treball motivat, implicat i cohesionat. Es va pro-
moure la formació, es va donar informació real de la situació de l’empresa 
i, sobretot, es va invitar a tothom a participar expressant les seves inquie-
tuds, propostes...

Avui, Montajes Rosec ha deixat de ser una única persona que pensa i go-
verna i és un equip de persones fortament compromeses en un projecte 
comú i centrades cadascuna en el seu àmbit de responsabilitat.

CoMPRoMís AMb el bon GoVeRn: l’estRAtÈGiA

Una vegada la creativitat i el compromís varen ser garantits mitjançant la 
creació de l’equip, es va definir un pla estratègic ampli i fruit de l’aportació 
de tothom i del consens. 

Les seves línies principals son:

•	 Garantir el compliment dels VALORS prèviament decidits per l’equip. 

•	 Entendre les necessitats del clients “arquitectes pioners”.

•	 Identificar i promoure aliances per compensar els punts febles.

•	 Mantenir una cultura laboral de treball en equip.

•	 Produir/Instal·lar el producte amb els màxims nivells de qualitat.

•	 Disseny d’un Quadre de Comandament Integral (Balanced Scorecard) 
per garantir la millora continua mitjançant l’anàlisi de la evolució dels 
aspectes relacionats amb la estratègia, persones, processos, mercat i fi-
nances.

CoMPRoMís AMbientAl: disseny d’un nou PRoduCte

Un dels valors que es varen proposar era el del respecte pel medi ambient. 
Aquest compromís va portar a la revisió del seu catàleg de productes i 
fruit d’aquest anàlisi va sorgir la idea de potenciar la instal·lació de faça-
nes ventilades que son molt més respectuoses amb el medi. Era, doncs, un 
producte ja conegut per l’empresa encara que poc desenvolupat, però que 
ara responia, a més, a una inquietud expressada per les seves persones i 
per suposat, a una sensibilitat captada també en la seva clientela. 

Tant va ser així que la VISIÓ de l’empresa explicita textualment: 

“Volem ser la pell verda de totes les construccions sostenibles del futur”, 

i la seva MISSIÓ diu: 

“Ajudem a ànimes innovadores construint solucions de façanes versàtils, 
d’alta eficiència energètica, sostenible i responsable”.

RosecWall, la nova marca que integra aquest canvi, és avui una marca en 
creixement, amb un reconeixement en el mercat, i tot gràcies a la singu-
laritat del seu sistema constructiu, als seus beneficis ambientals, però so-
bretot perquè respon a les inquietuds i sensibilitats de les seves persones, 
que han pogut expressar-se en un entorn de participació i creativitat.

Bones pràctiques de Responsabilitat Social Montajes Rosec, SL
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CoMPRoMís soCiAl: tRAnsFeRÈnCiA de ConeiXeMent

En Josep Maria, com a bon corredor de fons que és, està convençut 
d’aquella màxima que diu: 

“si vols anar ràpid camina sol, si vols anar lluny camina acompanyat”.

I en aquest sentit, per aprofitar l’experiència i aprenentatge de l’entorn i 
transmetre-hi la seva, ha constituït a mitjan d’aquest any 2013 una pla-
taforma anomenada AGLIA EXPORT on explica la seva experiència  
empresarial d’aposta per la responsabilitat social com a eix fonamental 
del canvi i que li ha permès ser una empresa innovadora i internaciona-
litzada.

També es membre de la junta directiva de l’ASCEM –Asociación Españo-
la para la Construcción de Estructuras Metálicas–.

ConClusions

Montajes Rosec, una empresa petita, jove i del sector de la construcció, ha 
aconseguit innovar i diferenciar-se en el mercat, fins i tot internacional, a 
partir del desenvolupament del talent i habilitats de la seva gent, amb una 
actitud de diàleg amb els seus grups d’interès, i amb el compromís ferm de 
mantenir uns valors compartits que els han portat a la creació d’una nova 
marca i producte propi.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de desembre de 2013 per Vector 5, Excel·lència i Soste-
nibilitat, a partir de l’entrevista realitzada a Josep Maria Bases, gerent i propietari de Montajes 
Rosec, S.L., a càrrec de Xavier Romea. La fitxa reflecteix informacions aportades per l’empresa i 
ha estat validada per aquesta. L’elaboració de les fitxes d’RSE s’emmarca en el programa Gestió de 
la Responsabilitat. Aquest projecte ha estat organitzat pel Consell de Cambres amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya

Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya
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desCRiPCió de l’eMPResA

Poltank és un empresa fundada el 1980 a La Garrotxa. En els seus inicis 
es va especialitzar en la fabricació de recipients de poliester i altres mate-
rials per al tractament de l’aigua de piscines. Amb l’auge de la construcció, 
l’empresa va gaudir d’una època de molta activitat, circumstància que va 
possibilitar un creixement sostingut durant més de 15 anys.

Poltank va saber avançar-se a la davallada de l’activitat de la construcció 
i a la forta competència de mercats exteriors com la Xina. En els darrers 
sis anys ha realitzat un important esforç per innovar en els seus produc-
tes i diversificar el seu mercat, fet que ha possibilitat no només a seva 
permanència, sinó el manteniment de llocs de treball i el seu compromís 
vers el territori.

Actualment dissenya i fabrica recipients a pressió en polièster reforçat 
amb fibra de vidre (PRFV) per a piscines, aquaris, parcs aquàtics, zoolò-
gics, aqüicultura, indústria alimentària i begudes, mineria, irrigació, trac-
tament d’aigua potable, tractament d’aigües residuals i dessaladores. En 
la seva aposta per l’excel·lència, té les següents certificacions: ISO 9001, 
ISO 14001 i EMAS.

Poltank té tres centres productius a Catalunya (dos a Sant Jaume de Llier-
ca i un a Balsareny), on treballen 140 persones.

Poltank és una empresa de Fluidra, grup multinacional amb seu a Sa-
badell dedicat al desenvolupament d’aplicacions per a l’ús sostenible de 
l’aigua. La companyia ofereix solucions per a la conservació, conducció, 
tractament i gaudi de l’aigua.

CoMPRoMís PeR lA ContinuïtAt: innoVACió en PRoduCte

Des del seu naixement, Poltank és una empresa que ha estat capaç de 
superar contínuament grans reptes: ràpid creixement, alta competència, 
irrupció de productes realitzats en països tercers...

Durant els seus 30 anys de vida, Poltank ha apostat per la qualitat i la 
innovació com a estratègia de posicionament en el mercat, fet que li ha 
permès ser una de les empreses de referència del sector a nivell interna-
cional.

Segons els seus responsables, el repte més important a què han hagut de 
fer front és la caiguda d’activitat a causa a la davallada en el sector de 
la construcció i la irrupció de productes de la Xina. Aquesta realitat ha 
provocat que moltes de les empreses del sector hagin desaparegut i que 
actualment els principals competidors siguin estrangers.

Poltank SAU
Nom de l’empresa Poltank SAUL

Sector d’activitat Industrial 

Activitat de l’empresa Disseny i fabricació de recipients a pressió en polièster reforçat amb 
fibra de vidre (PRFV)

Nombre de treballadors/es 140 persones

Pàgina web www.poltank.com

Adreça Pol. Ind. Poliger Sud Sector I - Sant Jaume de Llierca (La Garrotxa) 

Contacte T. 972 287 070
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Davant d’aquesta situació, Poltank ha seguit una doble estratègia:

•	 Innovar en productes i serveis, realitzant un important esforç per trobar 
noves aplicacions per als seus productes i entrant en nous camps d’activitat 
com les dessaladores, mineria, aqüicultura o agricultura.

•	 Innovar contínuament en sistemes de producció que els permetin raciona-
litzar costos i poder competir amb productes provinents d’altres mercats.

La llarga experiència de l’empresa i l’ús de la maquinària més moderna, 
conjuntament amb un estricte control dels processos de fabricació i perso-
nal altament qualificat són la clau de l’èxit. Gràcies a això, Poltank és una 
de les empreses líders de la indústria i els seus productes estan presents 
en més de 40 països repartits pels 5 continents.

CoMPRoMís AMb lA sAlut i lA seGuRetAt

A Poltank són conscients que treballen amb materials sensibles i que un 
dels principals riscos és l’afectació sobre les persones que hi treballen. La 
base de la seva producció és el polièster, material que no és perjudicial per 
a la salut, però que emet estirè i fortes olors.

Des dels inicis de l’empresa, la seguretat i la salut de l’equip de treball ha es-
tat una de les prioritats per a Poltank, fins i tot per davant de la productivitat.

Basen la seva política de seguretat i salut en quatre pilars:

1. Estricte control i compliment de les normes de seguretat i higiene.

2.  Controls d’emissions que van més enllà dels establerts per a la indústria 
química (davant les dificultats de reduir les emissions d’estirè).

3.  Iniciatives diverses per evitar fuites, neteja pulcra per evitar riscos de foc...

4.  Realització d’estudis per trobar alternatives al polièster i resines ecològi-
ques en col·laboració amb els principals centres tecnològics i universitats.

CoMPRoMís lAboRAl

Poltank aposta per la participació de les persones treballadores en el pro-
jecte empresarial a través de la implicació continua i la proposta d’accions 
de millora.

Bones pràctiques de Responsabilitat Social Poltank SAU

Tant l’escassetat d’aigua com el cost de 
depuració d’aigües de consum ha propi-
ciat un increment d’interès pels processos 
de reutilització d’aigües a nivell municipal 
i industrial.

Poltank ofereix recipients a pressió que 
són utilitzats en sistemes de filtració me-
cànica, ja sigui sorra, antracita, sílex, resi-
na d’intercanvi iònic o carbó actiu.
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A Poltank hi ha dos Comitès d’empresa (a causa de l’existència de dos cen-
tres productius distants), als quals se’ls intenta informar de l’evolució de la 
companyia amb transparència i responsabilitat, fet que ha possibilitat que 
els comitès siguin força proactius en la cerca de respostes als reptes que 
ha anat detectant l’empresa.

La plantilla de Poltank esta formada per 140 persones, totes subjectes a 
conveni. Una mostra del compromís de l’empresa vers el territori és que 
la totalitat de les persones treballadores són de l’entorn més proper dels 
centres productius, contribuint a la creació i manteniment de l’ocupació 
en una zona amb poques oportunitats laborals.

A més, l’empresa té un estricte protocol de reclutament basat en la no 
discriminació, fet que ha propiciat que el 60% de la plantilla siguin perso-
nes provinents d’altres cultures (principalment hindú). Davant d’aquesta 
realitat, Poltank intenta adaptar els sistemes productius a les necessitats 
d’aquestes persones (calendaris i horaris laborals, festes, períodes de va-
cances...). Una de les iniciatives de què estan més orgullosos a l’empresa 
és la possibilitat de celebrar el Nadal amb la totalitat de la plantilla (fet 
que havia estat impossible fins fa dos anys), amb la celebració d’un sopar 
i el lliurament de paneres amb aliments adaptats a les diferents realitats 
culturals.

En els darrers anys, Poltank ha realitzat un important esforç per asse-
gurar el manteniment del màxim nombre de llocs de treball de forma 
consensuada amb els comitès d’empresa. Les principals accions implan-
tades han anat dirigides a recuperar activitat que abans s’externalitzava, 
disminuir la contractació d’ETTs, cerca de noves activitats, modificacions 
d’horaris o reubicació de persones entre els centres productius. Aquestes 
iniciatives han possibilitat el manteniment de la plantilla en moments en 
els que l’activitat de l’empresa ha disminuït significativament.

Poltank opta per la millora contínua dels seus equips de treball oferint 
plans de formació anuals, formació en idiomes (ja sigui anglès o català per 
als nouvinguts), avaluacions i carreres professionals...

A més, ofereix a tots els seus treballadors la possibilitat d’adherir-se a sis-
temes de retribució flexible com tiquets restaurant o de guarderia, serveis 
de salut, etc.

CoMPRoMís AMbientAl

La companyia basa el seu funcionament en l’estricte control dels sistemes 
de producció i en la minimització dels impactes. Fruit d’això, té les certifi-
cacions ISO 14001 i EMAS, que asseguren la seva adequació als principals 
referents en gestió ambiental.

En els darrers anys, Poltank ha realitzat diverses actuacions a les seves 
instal·lacions per tal de reduir consums i emissions. Una de les principals 
inversions ha estat la substitució de la il·luminació per una més moderna 
i eficient basada en LEDs, així com la instal·lació de plaques solars al sos-
tre de les naus per tal de produir energia verda.

Al llarg de la seva producció, els filtres necessiten ser testats per tal 
d’assegurar la seva qualitat. Aquesta actuació fa necessari el consum de 
grans quantitats d’aigua. Poltank ha innovat en sistemes de reaprofita-
ment de l’aigua, per tal de disminuir els impactes i consums.

Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya



90

Tot i que l’impacte és menor en comparació amb la seva activitat pro-
ductiva, l’empresa intenta implantar accions d’oficina verda en les seves 
instal·lacions a través del consum i reciclatge del principals materials em-
prats.

CoMPRoMisos AMb lA CoMunitAt

El principal compromís amb la comunitat on està present és el manteni-
ment de la seva activitat i dels llocs de treball.

No obstant, l’empresa intenta impulsar accions per donar suport a les em-
preses i altres agents del territori on està implantada. Així, prioritza, en 
aquells casos en que és possible, la compra a proveïdors de proximitat o 
està estudiant la incorporació de proveïdors socials en algunes de les seves 
compres.

Per altra banda, col·labora periòdicament mitjançant aportacions a dife-
rents entitats o iniciatives com La Marató de TV3, Fundació Privada Sant 
Vicenç d’Estamariu i altres.

Poltank basa la seva activitat en la transparència i l’ètica. Com a empre-
sa del grup Fluidra, està subjecta a les diferents polítiques del grup: Codi 
ètic, polítiques d’RSC, protocols de compra, etc

ConClusions

Poltank SAU és una empresa industrial de La Garrotxa que va tenir un 
ràpid creixement en els primers anys de la seva història. Poltank forma 
part d’un gran grup multinacional, que marca les directrius en aspectes 
relacionats amb la gestió de l’empresa.

Poltank ha realitzat un gran esforç per innovar i oferir productes de ma-
jor qualitat. Aquesta estratègia ha permès mantenir els llocs d’ocupació i 
l’activitat al territori.

Una empresa compromesa amb les persones (apostant per la qualitat i la 
seguretat en el treball), el territori (mantenint l’activitat de forma loca-
litzada) i amb l’entorn (preservant el medi ambient). En definitiva, una 
empresa preocupada per tenir en compte els cinc vectors que formen part 
de la Responsabilitat Social: econòmic, social, laboral, ambiental i el bon 
govern.

L’empresa disposa de diverses iniciatives interessants i té el compromís 
per realitzar una tasca d’ordenació i alineació de les diverses accions im-
pulsades amb la possibilitat de treure major rendiment a nivell organitza-
tiu i comunicatiu.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de desembre de 2013 per Vector 5, Excel·lència i Sosteni-
bilitat, a partir de l’entrevista realitzada a Sara Gomez, directora d’operacions de Poltank SAU, a 
càrrec d’Albert Huerta. La fitxa reflecteix informacions aportades per l’empresa i ha estat validada 
per aquesta. L’elaboració de les fitxes d’RSE s’emmarca en el programa Gestió de la Responsabi-
litat. Aquest projecte ha estat organitzat pel Consell de Cambres amb el suport de la Generalitat 
de Catalunya

Bones pràctiques de Responsabilitat Social Poltank SAU
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desCRiPCió de l’eMPResA

René + que electrodomèstics és un comerç familiar que ha passat de deno-
minar-se Radio René a René + que electrodomèstics, tota una declaració 
d’intencions que pretén destacar un seguit de compromisos que han pres 
i que avui formen part de la seva identitat. 

L’any 2009 van redefinir el negoci iniciant una nova trajectòria que els 
havia de portar a revitalitzar el negoci i alhora adaptar-lo a les inquietuds 
que personalment professaven vers el medi ambient i la societat. 

Aquests han estat anys de greu crisi econòmica, i la venda d’electrodomèstics 
s’ha vist afectada com tot el sector detallista amb l’afegit de l’impacte di-
recte de la crisi immobiliària. A més, la competència per part de les grans 
superfícies comercials ha estat difícil de suportar.

Enmig d’aquest context, van considerar que un dels factors més im-
portants per poder afrontar les noves realitats comercials era l’aposta 
per la innovació. I van orientar la seva proactivitat amb l’objectiu de 
crear un espai de compra i divulgació de l’eco-eficiència en el sector de 
l’electrodomèstic.

Aquest nou posicionament el van voler fer compatible amb el manteni-
ment dels valors tradicionals propis del comerç de proximitat: el tracte 
diferenciat i personal a la clientela, un servei acurat, l’especialització i 
l’experiència sectorial dels venedors, un estil que al llarg dels anys els ha 
permès fidelitzar un públic. També com a part d’aquest estil, han optat per 
defugir altres models d’agressivitat comercial més fonamentats en gue-
rres de preus o en publicitat enganyosa.

Potser per la manca de referents similars, van batejar aquest concepte 
de botiga com un Bio Comerç. Tot i la centralitat dels temes d’eficiència 
energètica, el seu model pretén integrar molts conceptes amb una visió 
holística del mon del comerç per crear un espai de compra responsable. 
Així, els tres conceptes amb què defineixen el model de negoci són: come-
rç responsable, eficiència energètica i salut.

CoMPRoMís AMb el CoMeRç ResPonsAble

Més enllà de la selecció de productes que distribueixen, els quals en pocs 
casos es poden considerar ecològics, el seu sentit holístic comporta altres 
enfocaments com ara:

•	 Que es preocupin per la gestió interior del propi establiment, assegurant la 
responsabilitat en aquelles activitats o productes estructurals que generen 
algun impacte que puguin estalviar.

•	 Que transmetin uns valors i uns consells per a minvar l’impacte ambiental 
en l’ús que la clientela en pot fer:

René + que electrodomèstics
Nom de l’empresa René + que electrodomèstics

Sector d’activitat Comerç detallista 

Activitat de l’empresa Venda d’electrodomèstics

Nombre de treballadors/es 3 persones

Pàgina web www.renelectrodomestics.com

Adreça Pg. Lluís Companys, 13 - Barcelona 

Contacte T. 932 382 147 - info@renelectrodomestics.com
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 –  assessorar la clientela perquè pugui realitzar una compra adient a les 
seves necessitats, 

 – divulgar el bon ús i manteniment
 – fomentar la reparació i el reciclatge
 – estar ben informats
 – tractar el client com una persona amb nom propi
 – tenir preus justos
 – intentar que la gestió de la botiga no malmeti altres recursos...

CoMPRoMís AMb l’eFiCiÈnCiA eneRGÈtiCA A lA llAR

Un objectiu fonamental és la selecció d’electrodomèstics d’alta eficiència 
energètica, que redueixin l’impacte ambiental, i no únicament respecte 
al consum sinó valorant també altres aspectes importants com la qualitat 
del producte, durabilitat, capacitat de reciclatge, procedència de fabrica-
ció, responsabilitat social de l’empresa. Analitzant tots aquests aspectes 
poden oferir a la clientela la informació necessària per a escollir amb un 
criteri de consum més responsable.

A mesura que sigui possible, l’objectiu és el d’anar substituint els pro-
ductes no eficients per d’altres amb millors prestacions: olles tèrmiques 
de baix consum, electrodomèstics que consumeixin el mínim d’energia 
possible o que puguin funcionar amb energia solar, com per exemple les 
radio solars, o les rentadores i rentavaixelles bitèrmiques, TV amb tecno-
logia led, que redueixen el seu consum d’una manera notable. Divulguen 
aquests productes al seu bloc: (www.renelectrodomestics.com)

CoMPRoMís AMb lA sAlut A lA llAR

Són sensibles als efectes que els electrodomèstics poden tenir per a la sa-
lut, de manera que aquesta, s’ha convertit en una línia més de treball per a 
difondre’n un ús més segur. Són conscients de malalties emergents com els 
afectats de SQM (Síndrome Química Múltiple), els quals requereixen apa-
rells amb baixes radiacions electromagnètiques i fabricats amb determinats 
components lliures de tòxics. El seu desig és facilitar la feina de recerca.

ReFoRMA de l’estAbliMent

Per ser fidels a aquesta iniciativa, tot aprofitant la necessitat de reformar la 
botiga, van decidir-se per una reforma sota els criteris de la biohabitabilitat. 
Per més detall recomanem llegir l’article sobre la reforma publicat a la revis-
ta nº 67 que publica l’Associació d’Estudis Geobiològics (GEA) i que també 
podeu trobar al seu bloc: (http://www.renelectrodomestics.com/noticies/824/)

La botiga s’ha obert a la ciutat gracies a la recuperació de les obertures que 
l’envolten que permeten que l’irregular espai interior sembli tot ell un apa-
rador. L’ambient interior recupera l’essència original del local que data de 
1897 que s’havia alterat al llarg del temps amb reformes puntals sense cap fil 
conductor. Ara l’espai llueix les seves virtuts: privilegiada ubicació, riquesa de 
l’espai interior i la dels seus materials nobles: pedra, fusta, cal i ceràmica que 
estaven amagats sota fals sostres i moquetes. Tots els materials estan acceptats 
per la bio construcció. Van sol·licitar un estudi de Feng-Shui amb el propòsit 
d’aconseguir un bon equilibri de tots elements que configuraven la complexa 
geometria de la planta i afavorir a l’èxit del negoci. Tenen previst habilitar un 
espai tipus “corner” que permeti una major visualització dels productes.

AGendA 21

L’empresa va signar el compromís Agenda 21, pel qual van ser premiats 
l’any 2010 per les següents actuacions realitzades:

Bones pràctiques de Responsabilitat Social René + que electrodomèstics
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r es pon. c at

1.  La botiga s’ha reformat amb paràmetres de bioconstrucció, que consi-
deren que és el camí més raonable per preservar la salut i el medi am-
bient. Han rentat la cara de la botiga i per donar-li més vida han plantat 
aproximadament 55 testos amb plantes i reg gota a gota, al llarg de la 
balconada	del	pis	principal.	Una	petita	col•laboració	en	la	biodiversitat.	
L’idea es anar construint una cortina verda sobre la botiga, combinant 
construcció i naturalesa, per la salut de la ciutat. 

2.  Han reformat la botiga alhora que l’Ajuntament reformava el carrer 
Rec Comtal per transformar aquest sector en una plaça. Destaquen el 
seu esforç per millorar la imatge exterior de local comercial acollits a 
les campanyes: Barcelona Posa`t Guapa i Persianes Netes. Porten més 
de 40 anys al barri i la clientela els ho agraeix. 

3.  Estan treballant per fer una distribució de mercaderies àgil i reduir les 
emissions. El primer pas ha estat canviar de grup de compres que perme-
trà convertir la botiga en un aparador, on el client tria el més adient i se li 
envia directament des de la central del grup, estalviant viatges inneces-
saris des de la botiga. Aquest objectiu encara està en desenvolupament. 

4.  La bioconstrucció es un model holístic de construcció: no sostenibilitat i 
salut de les persones van de la ma. L’avantatge de treballar amb produc-
tes naturals reverteix en la qualitat de l’aire que es respira a l’interior 
dels immobles. Recordem que els treballadors passen moltes hores en 
els llocs de treball i un lloc de treball amb pocs recursos no es pot per-
metre baixes laborals per culpa de l’entorn inadequat. 

5.  Energia: La reforma ha contribuït en la millora de l’eficiència energèti-
ca, reduint espais tancats i recuperant la relació amb l’exterior, aprofitant 
la radiació natural. La neteja de tots els revestiments interiors molt de-
gradats ajuden a incrementar la lluminositat del local. La moqueta no 
ajudava gens. Aquesta neteja millora considerablement la radiació solar 
diürna per la qual cosa durant les hores de sol cal encendre el 50% de la 
il·luminació interior. El total d’hores s’ha reduït de 2504h/any (313 dies 
laborals x 8 hores) a 1878h/any (313 dies laborals x 6 hores). El nombre 
de punts s’ha reduït de 116 a 37. Per tractar-se justament d’una botiga 
d’electrodomèstics tenien certa inquietud per consumir molta energia per 
això han optat per una comercialitzadora que treballi únicament amb re-
novables. Aigua: a la botiga s’ha eliminat el consum d’aigua embotellada i 
s’ha substituït per consum d’aigua depurada a la mateixa botiga. A l’espai 
taller tenen previst d’instal·lar una destil·ladora de la marca Aguapur. 

  Altres recursos: Pel consum de material d’oficina treballen amb Ecoy-
Mas, una empresa que els dóna garanties que els productes que consu-
meixen provenen d’una preselecció acurada. 

6.  Disposen d’un espai per la recollida dels electrodomèstics en desús (vells, 
espatllats, no usats) dels clients. Aquests tenen un segona oportunitat mi-
tjançant l’associació Solidança: els recull a l’establiment i s’encarrega de 
reparar-los per vendre’ls a les seves botigues de 2ª mà. Un projecte de do-
ble impacte positiu, el social, tot creant llocs de treball i format a persones 
en risc d’exclusió, i per l’altra prevenir i valoritzar els residus de RAEE. 
Mitjançant l’associació intenten que els aparells que podrien acabar en un 
abocador gaudeixin d’una segona vida útil, en cas de no ser així, els aparells 
es duen a la planta de valorització Electrorecycling, on es fa el tractament 
adequat del residu, separació, identificació, tractament i recuperació. 

  Per altre banda fan difusió de la campanya Reparat, millor que nou es-
pecialment dels tallers de reparació d’aparells elèctrics. També infor-
men d’altres iniciatives impartides per altres associacions que els facili-
ten informació, com Ecoserveis. 

Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya
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7.  Els productes eficients són de major qualitat i indiscutiblement menys 
econòmics. El seu objectiu es incentivar aquest tipus de compra per això 
volen facilitar la despesa econòmica mitjançant compres a terminis 
sense interessos. Han iniciat col·laboracions amb cooperatives per fer 
descomptes als seus socis. 

8.  La feina no es redueix a la botiga. Han participat de conferencies com la 
realitzada a Biocultura i a l’Aula Ambiental de la Sagrada Família, amb 
el títol: Electrodomèstics, compra responsable, ús i manteniment. 

AltRes ACtuACions

Col·laboren econòmicament a etselquemenges.cat i fan cursos per apren-
dre a cuinar de forma eficient i saludable amb l’olla tèrmica HotPan. El 
bloc vol ser un espai pel comerç responsable. 

També s’estan iniciant contactes al voltant de les comunitats de menjar 
“raw food”. 

Aquesta presència creixent en l’entorn està provocant un augment de 
clientela que ve recomanada o que els ha visitat per Internet. Fins i tot 
en ocasions aquests encàrrecs provenen d’altre botigues detallistes. www.
renelectrodomestics.com 

CoMPRoMís AMb lA CoMunitAt

Els seus compromisos amb la comunitat es concentren bàsicament en la 
col·laboració en activitats diverses per a fomentar un model de consum 
d’electrodomèstics més sostenible. Així, la participació en tertúlies, demos-
tracions de productes, fires i altres esdeveniments han esdevingut freqüents. 

Gestió

El pla de treball contempla diferents àmbits:

A-PRODUCTES: cercar nous productes més eficients d’acord als criteris 
de selecció de productes: durabilitat, origen, consum i servei postvenda

B-BOTIGA: millorar la presentació del producte i la comunicació de la 
informació.

C-GESTIÓ: millorar la gestió interior de la botiga. 

D-ALTRES: fer difusió mitjançant tallers, activitats.

ConClusions

René + que electrodomèstics va consolidant progressivament el seu pro-
jecte per convertir-se en un “bio-comerç”, paraula que vol sintetitzar tots 
els objectius per crear un comerç conscient i responsable: respecte pel 
medi ambient, sense oblidar la salut de les persones. Els seus principals 
obstacles son la lenta conscienciació del mercat que impedeix fer tots els 
canvis de cop i els obliga a adaptar-los a mesura de les seves possibilitats, 
però de forma progressiva a mesura que el mercat va creixent, va incre-
mentant-se la seva gamma de productes i van adquirint també una major 
notorietat que li permet ser referents en aquest sector.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de desembre de 2013 per Vector 5, Excel·lència i Sostenibi-
litat, a partir de l’entrevista realitzada a Silvia Ferrer Dalmau, representant de René + que electro-
domèstics S.L., a càrrec de Josep Maria Canyelles i Xavier Romea. La fitxa reflecteix informacions 
aportades per l’empresa i ha estat validada per aquesta. Aquesta fitxa ha tingut la col·laboració 
de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE) que n’ha cedit una versió prèvia. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE s’emmarca en el programa Gestió de la Responsabilitat. Aquest 
projecte ha estat organitzat pel Consell de Cambres amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Bones pràctiques de Responsabilitat Social René + que electrodomèstics

‘“bio-comerç”, paraula 

que vol sintetitzar tots els 

objectius per crear un comerç 

conscient i responsable’
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desCRiPCió de l’eMPResA

Escola Sant Gervasi és un centre educatiu amb més de quaranta anys de 
tradició educativa al Vallès Oriental. És un projecte conjunt, en el que 
les persones de l’equip pedagògic són sòcies de treball (cooperativa de 
treball associat sense finalitat de lucre), i les famílies poden ser sòcies 
col·laboradores. Aquesta identitat garanteix l’estabilitat d’un projecte pe-
dagògic d’escola catalana, plural i oberta que ofereix servei a més de 1.600 
alumnes d’educació reglada i en el que hi participen més de 1.500 perso-
nes en activitats d’educació continuada. 

La cooperativa, amb més de 90 socis de treball i 60 treballadors, proposa 
un model educatiu fonamentat en el compromís i en la visió de la respon-
sabilitat col·lectiva envers els infants i els joves. Convençuts que l’educació 
és molt més que les experiències d’aprenentatge-ensenyament viscudes 
a les aules, promouen que l’escola esdevingui un centre cultural que ofe-
reixi una gran diversitat d’oportunitats de créixer a tots els membres de la 
comunitat educativa, més enllà dels horaris escolars tradicionals i de les 
activitats purament acadèmiques. Clubs esportius, grups de teatre i mú-
sica, clubs de lectura, intercanvis lingüístics, sortides culturals, viatges, 
conferències, etc… esdevenen oportunitats de creixement per a la massa 
social d’Escola Sant Gervasi.

Escola Sant Gervasi, en una aposta constant per la innovació pedagògica 
i amb el compromís de recerca de l’excel·lència, contempla entre els seus 
principals eixos d’actuació, un ambiciós projecte lingüístic, la investigació 
constant i l’aplicació pràctica de les TIC a l’aula i un aprenentatge científic 
fonamentat en la recerca.

Conscient que la formació és un bé necessari al llarg de tota la vida, 
l’equip d’Escola Sant Gervasi s’ha compromès també en la formació con-
tínua dels professionals. El contacte directe i constant amb l’empresa, la 
col·laboració amb els agents socials i amb les principals entitats del seu 
entorn li permeten d’acompanyar professionals de diversos àmbits en la 
millora qualitativa de les seves competències.

oRiGen i FilosoFiA

L’Escola va ser fundada el 1970 per Manuel Arroyo amb la voluntat de 
crear un centre educatiu de qualitat, pioner, innovador i gens exclusiu.

Aquesta filosofia s’ha anat consolidant i enriquint durant més de 40 anys 
d’història, i ha convertit a l’Escola Sant Gervasi en un centre educatiu de 
referència pel seu compromís amb la qualitat educativa, la ciència i la in-
novació.

Escola Sant Gervasi
Nom de l’empresa Escola Sant Gervasi, SCCL

Sector d’activitat Educació

Activitat de l’empresa Ensenyament d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. 

Qualificació Professional

Nombre de treballadors/es 150 persones

Pàgina web www.santgervasi.org

Adreça Sabadell, 41 - Mollet del Vallès (Vallès Oriental) 

Contacte T. 935 795 430 - santgervasi@santgervasi.org
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El projecte de l’Escola Sant Gervasi es basa en 6 pilars:

1.  Centre social: Convençuts que un centre educatiu va molt més enllà de 
la formació acadèmica, l’Escola Sant Gervasi organitza un ampli ventall 
d’activitats extraescolars, esdeveniments esportius, crea i manté clubs 
esportius i culturals, instaura premis, organitza conferències, cursos de 
formació per a familiars dels alumnes, etc… Aquestes activitats estan 
obertes a tota la comunitat i es realitzen sense cap sobrecost per a les fa-
mílies. Un clar exemple d’aquesta afirmació és l’horari del centre, que va 
de 7 del matí a 10 de la nit i que roman obert els 7 dies de la setmana. Ac-
tualment són l’escola catalana amb més equips de bàsquet federats (35). 

2.  llengües estrangeres: A Sant Gervasi, les llengües estrangeres no són 
una matèria més del currículum. L’escola fa un gran esforç, dins i fora 
de les aules, per esdevenir europea. Això implica viatges, intercanvis, 
grups reduïts en les classes de llengües estrangeres, impartir altres 
matèries en llengua anglesa des d’Educació Primària fins al final de 
l’escolarització, formació contínua del professorat, etc. Actualment 
s’imparteixen classes d’anglès, francès, alemany i xinès. Cal destacar 
el projecte Work experience, en el que l’alumnat de 1er de Batxillerat 
realitza estades a l’estranger amb visites a empreses.

3.  Vocació científica: Convençuts que el país s’ha vist mancat, tradicional-
ment, d’una visió científica de la realitat i que els successius sistemes edu-
catius han reflectit aquesta mancança, a Sant Gervasi s’impulsa un canvi 
de mentalitat, creant recursos que propiciïn una educació d’alta qualitat 
en ciència i tecnologies. L’alumnat, com a protagonista del seu procés 
educatiu, ha de realitzar diferents treballs de recerca i presentar els seus 
resultats en públic. Els laboratoris (compartits amb l’empresa de biotec-
nologia Inkemia) romanen oberts perquè l’alumnat hi pugui accedir. 

4.  innovació tecnològica aplicada a l’ensenyament: A Sant Gervasi 
s’investiga i s’innova contínuament sobre l’aplicació pedagògica de les 
tecnologies. En els darrers anys el seu esforç per a la millora contínua 
li ha estat reconegut públicament en nombrosos projectes d’innovació 
pedagògica. Van ser pioners en la utilització dels ordinadors a l’aula o 
de les pissarres digitals. A Sant Gervasi no s’utilitzen llibres de text, 
sinó que el professorat prepara els seus propis materials d’aula, incor-
porant la utilització de les xarxes socials, la impressió 3D o la robòtica, 
entre d’altres.

Bones pràctiques de Responsabilitat Social Escola Sant Gervasi

‘Durant la Setmana 

de la ciència, l’alumnat 

presenta els seus projectes  

de recerca en anglès  

davant d’un auditori’
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5.  Compromís amb la comunitat: l’Escola crea un ecosistema que afa-
voreix l’educació dels nois i les noies. S’impulsen un ampli ventall 
d’activitats per a les famílies, ja sigui per donar resposta a les neces-
sitats d’oci i cultura (Club de lectura, sortides al teatre, activitats físi-
ques...) o d’atenció a les inquietuds educatives dels infants i joves (escola 
de pares, departament psicopedagògic, temes tecnològics, etc).

6.  esperit emprenedor: Conscients que l’escola no pot viure d’esquenes al 
seu entorn empresarial, impulsen col·laboracions amb el món empre-
sarial per treballar plegats per aconseguir una millora formativa i de la 
competitivitat productiva. Tenen un ambiciós programa de pràctiques 
a empreses. Però, a més, volen exemplificar el seu compromís amb la 
creació i el suport a noves empreses impulsades per membres de la 
comunitat educativa. Segons el seu Pla estratègic 2013-18, cada any el 
consell rector de la cooperativa ha de validar la viabilitat de dos projec-
tes de nous serveis o empreses, cosa que ha facilitat que en els darrers 
anys s’hagi donat suport, per exemple, a la participació en una empresa 
del sector TIC educatiu o en empreses biotecnològiques. 

les instAl·lACions

Escola Sant Gervasi compta amb un campus de més de 20.000 m2 a Mollet 
del Vallès. Formen part del campus els edificis d’aules, dues biblioteques, 
dos poliesportius, un equipament esportiu amb piscina, un auditori amb 
capacitat per a 250 persones, i els patis i altres instal·lacions necessàries 
per desenvolupar les seves activitats, com per exemple les aules tecnolò-
giques, informàtiques, espais de treball grupals, menjador amb cuina prò-
pia, etc.

Cal destacar l’alta qualitat dels laboratoris químics, que es comparteixen 
amb l’empresa Inkemia, i que són una mostra del fort compromís científic 
i de relació amb el món empresarial de l’escola.

eCosisteMA eduCAtiu

Amb la voluntat de crear un espai d’acollida i potenciar un sentiment de 
pertinença, a Sant Gervasi s’impulsen un seguit d’accions destinades a 
enriquir el procés educatiu de cada alumne i on tothom s’impliqui.

Cal destacar la possibilitat que les famílies es converteixin en socis 
col·laboradors de la cooperativa, i així implicar-se en major mesura en tot 
el funcionament de l’Escola, així com en la presa de decisions. 

La jornada escolar té un inici per a tots els seus membres, però el final 
el determinaran les necessitats formatives, la personalitat i els gustos de 
cada alumne. L’escola ofereix un ventall amplíssim d’activitats extraes-
colars perquè cada alumne trobi el seu lloc, basat en l’afirmació que més 
enllà dels currículums oficials es pot fer moltíssim per educar els infants 
i joves.

En aquest sentit, les instal·lacions de l’Escola estan a disposició de 
l’alumnat, ja sigui per realitzar treballs de recerca (laboratoris i aules tec-
nològiques), estudiar (biblioteques i sales de treball en grup) o participar 
en activitats d’oci i cultura. 

A Sant Gervasi, tant l’equip pedagògic com les famílies s’impliquen acti-
vament en el procés educatiu de cada infant i jove.

L’Escola veu recompensat la seva aposta per l’excel·lència i el seu esforç 
amb reconeixements externs, com un gran nombre de premis a la recerca 
o el recent Premi Extraordinari de Batxillerat per a un dels seus alumnes. 

‘Inkemia, empresa impulsada 

per Sant Gervasi, té per missió 

la generació de coneixement 

d’alt valor tecnològic en els 

sectors químic, farmacèutic, 

biotecnològic... La seva 

principal activitat esta 

relacionada amb l’R+D+i’
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CoMPRoMís AMb l’eQuiP

L’equip humà de Sant Gervasi està format per dones i homes amb una 
clara voluntat transformadora, que creuen en l’educació com a camí de 
creixement personal i col·lectiu. L’Escola potencia un ambient d’acollida 
on cada persona aporti idees per tal de millorar el projecte educatiu i la 
pràctica professional de cadascú.

Sant Gervasi promou unes condicions laborals basades en la qualitat, la igual-
tat i la seguretat. Actualment s’està realitzant un important esforç per a sis-
tematitzar i protocol·litzar determinades actuacions que històricament s’han 
generat de forma natural. Algunes de les accions que es desenvolupen són: 

•	 Plans d’acollida per a nous treballadors de la cooperativa (professors i al-
tres professionals).

•	 Plans formatius destinats a tot el personal basats en la detecció de neces-
sitats i demandes de les persones implicades. La formació es realitza en 
horari laboral i pot ser de caire pedagògic o professional.

•	 Participació dels treballadors en el projecte a través d’enquestes i reunions 
ad hoc per a determinats projectes (com l’elaboració del pla estratègic, la 
realització d’obres de millora, etc.).

•	 Mesures de conciliació de la vida laboral i personal, mitjançant l’atenció a 
demandes individuals, agrupacions temporals d’horaris, permisos perso-
nals, ampliació de baixes maternals, reduccions de jornades per a majors 
de 55 anys, reduccions horàries per atendre demandes individuals, etc.

•	 Enquestes de clima laboral per detectar demandes i implementar accions 
de millora.

•	 Sistemes de comunicació interna per tal de facilitar l’accés a la informació 
a totes les persones de la cooperativa.

•	 beneficis socials com mútua mèdica per a tots els treballadors, menjador 
per a professorat i fills, facilitats per a l’escolarització de fills, botiga esco-
lar, activitats d’oci i salut gratuïtes, etc.

CoMPRoMís AMbientAl i eColòGiC

A Sant Gervasi estan en procés per a ser reconeguda com a Escola Verda. 
El respecte ambiental és protagonista a totes i cadascuna de les accions 
que es realitzen des d’un doble vessant: com a element pedagògic i de sen-
sibilització dels infants i joves i com a element de millora de la gestió de 
la cooperativa.

Accions d’eficiència energètica:

Una part important de les instal·lacions de l’Escola són de nova construc-
ció, això ha facilitat que hagi estat possible implementar accions com la 
recollida d’aigües pluvials i la utilització d’aigua del subsòl per a rec i WC; 
la instal·lació de plaques solars per a l’aigua calenta sanitària o l’aplicació 
de mesures de reducció del consum a la piscina i la cuina. 

Sant Gervasi té una política d’eficiència energètica molt ambiciosa que ha 
facilitat la reducció dels consums energètics mitjançant inversions (subs-
titució progressiva de la il·luminària per LEDs; substitució de càmeres de 
seguretat per unes més eficients i que no requereixen il·luminació exter-
na; etc) i la reducció de la despesa gràcies a la millora del procés de con-
tractació i compra amb companyies elèctriques i de gas.

Cal destacar que bona part els recursos que s’han estalviat gràcies a 
aquestes accions es reinverteixen en noves accions, amb la voluntat de ser 
encara més eficients.
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Accions de conscienciació: 

El compromís amb el medi ambient es treballa a totes les etapes educati-
ves de l’Escola Sant Gervasi mitjançant un projecte transversal que impli-
ca tota la comunitat educativa. Es tracta d’un projecte altament participa-
tiu, impulsat per la comissió de sostenibilitat, i que es veu reflectit amb els 
següents projectes:

•	 NO PERDIS ELS PAPERS: projecte pedagògic destinat a promoure el re-
ciclatge del paper utilitzat a l’escola. Els propis alumnes són els responsa-
bles de gestionar el seu reciclatge des de P3 fins a Batxillerat.

•	 OLIKLAC: recollida setmanal d’oli utilitzat a casa de l’alumnat. El projecte 
es realitza en col·laboració amb la cooperativa APINDEP.

•	 Recollida de plàstic: campanya liderada per l’alumnat de primer d’ESO i 
que inclou la instal·lació de bosses d’escombreries específiques als patis.

•	 Hort escolar: en col·laboració amb la cooperativa Tarpuna amb la voluntat 
de conscienciar a l’alumnat i d’iniciar un projecte d’utilització de compos-
tatge a l’escola.

•	 Càlcul de la petjada de Carboni de l’escola: emmarcat en un projecte euro-
peu de càlcul de les emissions de Carboni.

•	 PROJECTE FINESTRES: destinat a protocol·litzar quan obrir i tancar les 
finestres per tal de ser més eficients i mantenir la temperatura sense el 
suport de calefacció. 

•	 Accions de sensibilització específiques destinades a la comunitat educati-
va coincidint amb esdeveniments (dia del planeta...).

CoMPRoMís AMb l’entoRn

Escola Sant Gervasi es caracteritza per tenir una mentalitat oberta al 
món (d’aquí el seu compromís pel domini de les llengües o les estades a 
l’estranger), sense oblidar el seu arrelament al territori més proper. 

Sant Gervasi potencia les relacions amb els diferents agents que formen 
part de l’ecosistema educatiu. Tenen aliances amb el món empresarial, 
amb les administracions públiques de referència, el teixit associatiu i edu-
catiu del Vallès, etc.

Convençuts que la col·laboració enriqueix a tothom, l’Escola forma part de 
la Fundació Tr@ms (xarxa de 19 escoles compromeses amb la innovació 
tecnològica), el Grup Clade (grup cooperatiu intersectorial), l’Agrupació 
Escolar Catalana, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, 
la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, Aposta escola 
de cooperativisme, etc.

A l’hora de seleccionar proveïdors, prioritzen aquells que estan relacio-
nats amb la comunitat educativa, de proximitat, o que tenen un caire so-
cial (cooperatives, empreses d’inserció...).

Conscients que l’Escola no pot existir d’esquenes a la seva realitat, des 
de Sant Gervasi es promouen projectes de conscienciació social com el 
projecte taps (recollida de taps per destinar els beneficis a l’associació de 
malalties genètiques) o el projecte 100 % Camerun (a través del qual han 
col·laborat en la construcció d’una escola en aquell país i n’han possibilitat 
el funcionament assumint els sous dels professors, la seva formació pro-
fessional i la construcció d’una residència).

Paral·lelament, s’han creat dues Cooperatives d’alumnes, com a promoció 
de l’esperit emprenedor i l’aprenentatge en context real. Les cooperatives 
realitzen accions de solidaritat i sostenibilitat.

‘El projecte Desendolla, 

destinat a modificar  

conductes dels usuaris,  

ha permès estalviar un 15% 

del consum energètic’

Els Premis Manuel Arroyo (fundador de 
l’Escola Sant Gervasi) volen contribuir a 
difondre pràctiques i models empresarials 
que siguin capaços de combinar la gene-
ració de riquesa amb el compromís, la co-
operació i la redistribució.

Els premis s’estructuren en tres blocs:

PREMI MANUEL ARROYO PER A EXA-

LUMNES D’ESCOLA SANT GERVASI 
que s’identifiquin amb els valors o princi-
pis de l’Escola.

PREMI MANUEL ARROYO PER A JO-

VES EMPRENEDORS DE L’ECONOMIA 

COOPERATIVA es dirigeix a joves d’entre 
18 i 35 anys.

PREMI MANUEL ARROYO D’EMPRE- 

NEDORIA EN CIÈNCIES DE LA VIDA, 
promogut conjuntament per INKEMIA 
IUCT GROUP i Escola Sant Gervasi, està 
dirigit a projectes d’empresa o empreses 
de menys de tres anys que siguin clara-
ment innovadors en àmbits científics i tec-
nològics.
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•	 Els Pinetons (Educació Primària), creen productes que venen i reinver-
teixen els beneficis en projectes socials.

•	 Les Oliveres (Educació Secundària), realitzen accions relacionades amb la 
sostenibilitat, el Banc dels Aliments, Donacions de sang, Marató de TV3... 

sostenibilitAt del PRoJeCte i eMPRenedoRiA  
CoRPoRAtiVA

Escola Sant Gervasi realitza totes aquestes accions amb un objectiu clar: 
assegurar la sostenibilitat del projecte educatiu i facilitar l’escolarització 
del major nombre d’infants i joves possible amb un equilibri de costos for- 
ça ajustat.

Fruit d’aquest compromís, l’Escola participa activament en la creació 
d’empreses que ajudin a enfortir el projecte educatiu i econòmic de la 
cooperativa. Tal i com marca el seu Pla estratègic, anualment el consell 
rector de la cooperativa ha d’analitzar la viabilitat de dos nous serveis / 
empreses. Es promou que les persones de la comunitat educativa presen-
tin propostes per crear noves activitats econòmiques. Quan es detecta que 
una persona té una idea, se li faciliten recursos (temps i dedicació) perquè 
hi doni forma.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de novembre de 2014 per Albert Huerta, a partir de 
l’entrevista realitzada a David Cos, president executiu i l’equip directiu. La fitxa reflecteix infor-
macions aportades per l’empresa i ha estat validada per aquesta. L’elaboració de les fitxes d’RSE 
s’emmarca en el programa Gestió de la Responsabilitat. Aquest projecte ha estat organitzat pel 
Consell de Cambres amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
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desCRiPCió de l’eMPResA

Serrat Agrocuina Vall Bas S.L.L. és una empresa agroalimentària situada 
al nucli de Joanetes (Vall d’en Bas) dedicada a la venda directa de produc-
tes de la terra (locals) i a l’elaboració i venda de plats precuinats seguint la 
cuina tradicional.

Tot i que l’empresa es va constituir l’any 2006, els avalen divuit anys 
d’experiència en el sector alimentari. Actualment disposen d’un punt de 
venda directa setmanal en una botiga a Olot i properament obriran una 
agrobotiga a Joanetes.

Distribueixen aliments d’elaboració pròpia, en calent per a col·lectivitats, i 
refrigerats i congelats per a altres comerços i restaurants.

Des de 2007 porten a terme eventualment el servei de menjador a escoles 
i servei de càtering a col·lectivitats per esdeveniments (aniversaris, jorna-
des tècniques, inauguracions i altres celebracions).

Atès el caràcter familiar del negoci, és significatiu indicar l’origen rural de 
la família i la seva voluntat de continuar vivint “de pagès”, i també el seu 
gran sentit d’arrelament al territori. Així, des de la seva creació, aquesta 
empresa ha pres un compromís de revitalització de l’activitat agrícola i 
foment del potencial turístic d’aquesta zona de la Garrotxa, a partir d’una 
valors de respecte per l’entorn i per les persones.

CoMPRoMís VeRs lA sostenibilitAt

La bona pràctica de responsabilitat social de Serrat Agrocuina es basa en 
la sostenibilitat en sentit ampli. S’aplica als aspectes ambientals, econò-
mics, de salut i seguretat del producte, de l’activitat laboral i de compro-
mís amb el territori.

L’empresa va accedir a formar part del programa Leader Plus, promogut 
per la Fundació Privada Garrotxa Líder gràcies als Fons Estructurals de 
la Unió Europea, el qual els va permetre incorporar polítiques de gestió 
responsable i integral de la seva activitat –qualitat, medi ambient i pre-
venció de riscos laborals–, entre les quals destaca la implantació de mesu-
res d’estalvi d’aigua i energia, la minimització de residus i el control de les 
emissions a l’atmosfera.

CoMPRoMís AMb el teRRitoRi i lA soCietAt

Un 89% de les compres realitzades per Serrat Agrocuina s’efectuen a la 
Garrotxa. Del 11% restant, una part important correspon a les comarques 
veïnes en un radi de 40 km.

L’empresa a l’hora de seleccionar els proveïdors prioritza sempre que sigui 
possible els locals. En aquest cas, es volen recolzar en la qualitat i prestigi 
dels productes i la gastronomia local per oferir uns productes de qualitat, 

Serrat Agrocuina Vall Bas, SLL
Nom de l’empresa Serrat Agrocuina Vall Bas, SLL

Sector d’activitat Alimentació

Activitat de l’empresa Elaboració i venda de plats precuinats

Nombre de treballadors/es 7 persones

Pàgina web www.menjam.cat

Adreça Casa Serrat s/n - Joanetes, La Vall d’en Bas (Garrotxa) 

Contacte T. 972 690 929 - info@menjam.cat
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saludables, compromesos amb l’entorn natural i humà, i vinculats a les 
llargues tradicions culturals de la terra. 

I es que en la mesura que el sector primari a la Vall d’en Bas ha anat dis-
minuint progressivament la diversificació en productes, es vol potenciar 
els productes de la Vall incentivant que se’n facin més, i sobretot que si-
guin ecològics, amb menys productes químics, potenciant i donant sortida 
a l’agricultura de la zona i donant a conèixer una part molt important de 
la seva cultura.

CoMPRoMís AMbientAl

En primer lloc, cal dir que la nau on treballen és una antiga granja de 
porcs convenientment rehabilitada, on es compleixen estrictament totes 
les normes de seguretat. S’ha aconseguit una bona integració de la nau 
amb l’entorn i paisatge de la vall, aspecte que consideren rellevant per al 
manteniment de l’entorn paisatgístic.

Respecte les diferents pràctiques que duu a terme per disminuir l’impacte 
ambiental, reduir consums o millorar l’ecoeficiència, l’empresa ha adop-
tat les millors tècniques disponibles. Així han aconseguit minimitzar les 
emissions, els abocaments, els consums, els residus, els sorolls i altres fac-
tors indirectes. Alguns aspectes que cal ressenyar són els següents:

•	 L’empresa utilitza la cogeneració, una formula innovadora que aprofita els 
gasos calents excedents del sistema de refrigeració per escalfar l’aigua sa-
nitària, a més, els gasos calents es recondueixen per tal de fer els desglaços 
oportuns a les bateries de fred , amb estalvi triple d’energia i emissions.

•	 Les aixetes de l’establiment disposen de polsadors que permeten reduir els 
consums d’aigua.

•	 La il·luminació és de baix consum, aprofitament de llum solar (instal·lació 
de finestres a totes les zones de manipulació), temporitzadors de llum amb 
detectors de presència en les zones de pas.

•	 Separació aigües brutes i aigües grises .

•	 Instal·lació d’una depuradora amb certificat del proveïdor que garanteix el 
reg amb les aigües tractades. 

•	 Ús de productes de neteja biodegradables. 

•	 Els tancaments es realitzen amb vidres dobles per a l’aïllament, les parets 
també s’ha revestit de material aïllant. 

•	 S’han adoptat les millors tècniques disponibles per a garantir l’estalvi 
energètic. 

•	 El sistema de gestió integrat garantirà la qualitat i salubritat del producte 
final i el manteniment de la maquinària i les instal·lacions. 

•	 Optimització de les compres de matèria primera per minimitzar els resi-
dus. 

•	 Recollida de les aigües pluvials pel reg. 

•	 Disposen d’un sistema de depuració de les aigües que van a l’autoreg de 
l’explotació.

•	  Sensibilització i recollida selectiva en tots els càterings.

Un altra pràctica significativa pel que fa a l’estalvi energètic es basa a ade-
quar el consum elèctric al cost de la tarifa elèctrica, segons una triple tari-
fa en funció del tram horari. Així, disposen d’un mecanisme autòmat que 
bloqueja totes les màquines en període de tarifa alta (excepte les alarmes i 
aquelles que siguin engegades manualment).

‘Han aconseguit 

minimitzar les emissions,  

els abocaments, els consums, 

els residus, els soroll i altres 

factors indirectes’
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GESTIÓ SOSTENIBLE RURAL

Gestió Sostenible Rural (GSR) és un 
projecte de cooperació interregional im-
pulsat per divuit grups de desenvolupa-
ment local de Catalunya, Balears i Aragó 
que pretén fomentar una nova cultura 
empresarial en les organitzacions –públi-
ques i privades- del medi rural a través 
del desenvolupament d’una metodologia 
comú d’implantació de polítiques de Res-
ponsabilitat Social Empresarial (RSE) que 
garanteixi el seu desenvolupament sos-
tenible i, per extensió, la dels territoris on 
s’ubiquen.

Els objectius del projecte són els se-
güents:

•	 Impulsar la sostenibilitat i la Responsa-
bilitat Social Empresarial de les activi-
tats econòmiques dels territoris rurals

•	 Avançar cap a la creació de Territoris 
Socialment Responsables

•	 Afavorir la intercooperació i la creació 
de sinergies entre territoris rurals sos-
tenibles

En el procés de selecció de les empre-
ses que opten a l’obtenció de l’ajut i 
d’avaluació dels projectes que han pre-
sentat s’hi han incorporat criteris de va-
loració vinculats a la Responsabilitat So-
cial Empresarial per determinar el grau de 
compromís dels potencials beneficiaris. 

L’empresa o entitat beneficiària disposarà 
d’una relació d’actuacions o mesures co-
rrectores que han de permetre millorar els 
punts febles de la seva gestió i potenciar-
ne els punts forts i la quantia de la sub-
venció vindrà determinada pel grau de 
compromís que adoptin els promotors en 
relació al compliment de les accions de-
finides.

Més info: http://ca.gsrural.org

r es pon. c at Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya

AsPeCtes de bonA Gestió

El seu estil directiu és participatiu i, per mitjà de reunions freqüents, por-
ten una direcció compartida on tots els treballadors i treballadores hi po-
den intervenir.

El seu model de gestió va més enllà del que es pot esperar d’una empresa 
de dimensions tan petites, ja que disposen d’un Sistema Integrat de Ges-
tió (SIG) que incorpora les diferents normes de què disposen, assegurant 
el compliment de la qualitat i manteniment, la seguretat alimentària, la 
prevenció de riscos laborals i la gestió ambiental.

Així mateix, Serrat Agrocuina disposa d’una moderna i eficaç aplicació 
informàtica que conté totes les fitxes dels productes que manipula, la 
traçabilitat i el control d’estocs, la informació contínua de moviments de 
productes, els controls de temperatura, els terminis de lliurament, els pro-
veïdors..., i que li permet, en definitiva, dur a terme una acurada gestió 
econòmica i empresarial de l’activitat.

El seu sistema de control implica un checklist sobre les característiques 
del producte que els arriba, i també sobre el transport, tant el vehicle com 
el mateix transportista, una informació molt valuosa per poder prendre 
decisions correctes i ponderades, que tinguin en compte tots els aspectes 
rellevants.

El fet que mesurin sistemàticament totes les entrades i sortides (produc-
tes, consums energètics, deixalles...) els ha permès optimitzar la gestió i 
prendre consciència de les àrees de millora. Però també els ha facilitat la 
descoberta immediata de possibles errades per part dels seus proveïdors, 
com és el cas de la facturació elèctrica en la qual s’estava produint un càl-
cul erroni per part de la companyia elèctrica.

AsPeCtes lAboRAls

L’empresa ha afavorit l’ocupació de 7 persones del territori, tres de les 
quals són dones majors de 45 anys. També ha definit els criteris que re-
geixen les condicions sociolaborals dels seus treballadors més enllà del 
conveni del sector, entre els quals figuren les retribucions per lloc de tre-
ball o les mesures de conciliació de la vida personal i laboral. 

El sistema de gestió garanteix la seguretat de les persones, defineix les 
competències i responsabilitats d’aquestes i en planifica la seva formació.

ConClusions

Serrat Agrocuina mostra la seva satisfacció per l’aposta, de la qual tant el 
medi ambient com tots els grups d’interès en surten beneficiats. El fet que 
es compleixin estrictament totes les mesures de seguretat els dóna una 
gran seguretat i confiança. L’adopció d’un sistema de traçabilitat suposa 
que es garanteix la qualitat i la seguretat alimentària de la producció per 
al client i per al consumidor final. L’empresa està permetent que la famí-
lia pugui fer realitat el seu desig de viure a pagès i mantenir una relació 
sostenible amb l’entorn.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de desembre de 2013 per Vector 5, Excel·lència i Sos-
tenibilitat, a partir de l’entrevista realitzada a Josep Maria Serrat, gerent i propietari de Serrat 
Agrocuina Vall Bas, S.L.L., a càrrec de Xavier Romea. La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. L’elaboració de les fitxes d’RSE s’emmarca en el pro-
grama Gestió de la Responsabilitat. Aquest projecte ha estat organitzat pel Consell de Cambres 
amb el suport de la Generalitat de Catalunya
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Taxis !gualada és la marca que fa servir Ricard Tomàs com a professio-
nal autònom del sector del taxi. Disposa de dos vehicles i fa serveis gene-
ralment interurbans, sovint entre Igualada i les grans ciutats del país o 
l’aeroport del Prat, per exemple.

Aquest professional del taxi es dedica a aquesta activitat de l’any 2008, 
quan va haver de reinventar-se com a conseqüència de la crisi econòmica 
que ja havia començat a fer-se notar. En Ricard, que tota la vida ha estat 
al davant d’un volant, treballava de xofer amb un camió fent rutes trans-
portant tot tipus de matèries. En aquell moment, va optar per canviar els 
objectes per les persones i va decidir començar a exercir per primer cop 
de taxista. 

un tAXistA 2.0

Reinterpretant aquella crisi que l’havia afectat de manera directa com 
una oportunitat, va observar què feien els taxistes, la professió a la qual es 
volia iniciar. Si la resposta era merament portar gent d’un lloc a un altre, 
per a en Ricard es tractava d’una funció que calia reinventar. Per això, va 
començar a pensar com podia aportar un major valor afegit al transport 
de viatgers i a la professió.

Tenia clar que no volia ser un taxista qualsevol, sinó que havia de marcar 
la diferència. I aquí van intervenir els seus valors personals, la passió per 
la tecnologia, i un exercici de posar-se a la pell de la clientela pensant què 
seria el que a ell mateix li agradaria viure dins el vehicle.

Va trobar en la tecnologia una línia per a desenvolupar el seu model, i va 
dotar el seu taxi amb tota mena d’eines que facilitessin la comunicació: 
un portàtil, un iPad, una impressora i sobretot i el més important el wi-fi. 
Així, cada client podria decidir si vol aprofitar la carrera per treballar o 
senzillament per gaudir, o fins i tot fer ús de les xarxes socials. 

Tot aquest seguit d’elements tecnològics que va incorporar van convertir-lo 
en un taxista mediàtic, el taxista 2.0, ja que diferents mitjans de comunica-
ció el van entrevistar perquè expliqués els avantatges d’aquest nou servei.

CoMPRoMís MissionAl i ÈtiC

Però aquests elements no eren només una mera anècdota de servei que 
havia tingut l’encert de liderar, essent reconegut com el primer taxista 
a nivell estatal que disposava de wi-fi. Darrere de l’aposta hi havia una 
reflexió sobre quin valor afegit aportar i, entrant de ple en el camp de la 
responsabilitat social, una actitud de crear el millor valor possible per als 
diferents grups d’interès, la clientela en primer lloc però també altres com 
la societat, el medi ambient i el territori.

La clientela és sens dubte el principal grup d’interès però en Ricard creu 
que també s’ha de parar atenció en com pot repercutir la seva activitat en 

Taxis Igualada
Nom de l’empresa Taxis Igualada

Sector d’activitat Transport

Activitat de l’empresa Servei de taxi

Nombre de treballadors/es 1 persona

Pàgina web www.taxisigualada.com

Contacte T. 609 478 219 - info@taxisigualada.com
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‘Tenia clar que no volia 

ser un taxista qualsevol,  

sinó que havia de marcar  

la diferència’
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la societat. I aquesta manera d’afrontar l’activitat empresarial que el va 
portar a innovar també el va portar adquirir i desenvolupar un compromís 
envers els altres -i cap a ell mateix, remarca- i va donar forma a un codi 
ètic, tornant a ser pioner en aquest compromís i esdevenint un dels pri-
mers taxistes del món a haver codificat els seus compromisos ètics.

Com a motivació professional a l’hora de fer el Codi ètic, en Ricard entén 
que:

Ser taxista no és només conduir un vehicle amb una persona a dins que et 
diu on vol anar, sinó que ser taxista és proveir un servei de mobilitat que 
col·labori a fer un país més competitiu i sostenible en allò que estigui a les 
nostres mans: fomentar certs valors socials, minimitzar impactes negatius, 
ser uns agents al servei d’un territori socialment responsable.

Així, s’entén que ser taxista no és merament una funció, sinó que incorpo-
ra tota una missió al servei de la societat, en la manera com ho veu, com 
ho viu i com ho porta a terme aquest professional.

Tota una declaració d’intencions que inclou un sentit d’excel·lència profes-
sional però que va més enllà, en comprendre les activitats professionals de 
servei, com en aquest cas el transport de persones, com una col·laboració 
a fer un país més competitiu i més sostenible, i fins i tot per ajudar a arti-
cular un territori socialment responsable.

Codi ètic

L’any 2010 en Ricard va prendre la decisió de fer un codi ètic, que fa públic 
per mitjà del seu web, i que recull un seguit de compromisos, començant 
per un llistat de valors personals, professionals i empresarials que assu-
meix i promou:

Els valors de Taxis Igualada són: Compromís, responsabilitat, seguretat, cor-
dialitat, tranquil·litat, equitat, informació, promoció de la cultura, ecologisme, 
cooperació, solidaritat, acció social, formació, comunicació, respecte, promoció 
de la comarca...

El Codi ètic suposa tota una exposició de principis, on també declara que 
“El meu servei no és només una activitat mercantil amb un únic objectiu lu-
cratiu, sinó que vull donar un bon servei que garanteixi als meus clients un 
veritable compromís”.

Ricard Tomàs, propietari de Taxis Igualada, es compromet a liderar el 
compromís que suposa el Codi ètic, divulgant-lo, complint-lo, revisant-lo 
i actualitzant-lo. Per mitjà d’aquest codi, fa públics els compromisos da-
vant els grups d’interès, començant per ell mateix ja que la codificació 
d’aquests compromisos comporten un motiu d’autoexigència i una volun-
tat de millora permanent. 

CoMPRoMís AMb el teRRitoRi i el seCtoR

El territori és un concepte bàsic per a un taxista, ja que hi desplaça per-
sones. I el seu sentit de compromís envers el territori implica gestos com 
ara:

•	 La promoció de la comarca de l’Anoia és assumida també un objectius. Per 
això, al taxi es poden trobar mapes comarcals i informació sobre comerços 
locals, i també es fan suggeriment sobre llocs a visitar. I al web s’hi poden 
trobar diferents enllaços d’interès comarcal.

•	 Alertar les autoritats públiques d’aquelles observacions que al llarg dels 
recorreguts pot observar i que puguin requerir una actuació especialment 
urgent.

‘Per mitjà d’aquest codi, 

fa públics els compromisos 

davant els grups d’interès, 

començant per ell mateix ja 

que la codificació d’aquests 

compromisos comporten 

un motiu d’autoexigència 

i una voluntat de millora 

permanent’
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•	 Taxis Igualada entén l’associacionisme empresarial ajuda a vertebrar el 
territori i el sector. Per això, forma part de la Unió Empresarial de l’Anoia 
i del Gremi de Taxistes. 

Darrera aquestes accions hi ha una sensibilitat: li agrada pensar que cada 
petita acció seva ajuda a millorar el territori i contribueix a divulgar la 
gestió socialment responsable entre les empreses de la comarca.

Si bé la gestió ètica podria ser un element de diferenciació d’aquesta aven-
tura empresarial recent, en Ricard ho valora d’una altra manera. Con-
sidera que malauradament el sector té una imatge mancada de ‘glamur 
professional’, sovint tacada per algunes males maneres de fer. En aquest 
sentit, valora que si una part dels taxistes del seu territori elaboressin 
també un codi ètic similar al seu i incorporessin diversitat de bones pràc-
tiques d’RSE, d’alguna manera la imatge sectorial del taxista milloraria 
substancialment, alhora que la capacitat d’aportar valors a la societat tam-
bé s’incrementaria. 

En Ricard també explica que de vegades, quan recull a l’aeroport persones di-
rectives d’empreses que venen d’altres països per a portar-los a alguna empre-
sa local de la comarca, té la sensació que en el moment en què pugen al seu 
taxi els està aportant una imatge del país, una mostra dels seus valors. Per 
això, considera que el sector del taxi té una responsabilitat afegida en la me-
sura que esdevé imatge del país, sovint una primera o una última impressió.

CoMPRoMís AMb els Clients

Per a un taxista, la clientela és el centre de l’activitat. Taxis Igualada ha 
desenvolupat aquest compromís vetllant per una confortabilitat física i 
emocional. Són els petits detalls que es poden tenir dins d’un vehicle, però 
que saben que són importants. El temps d’un desplaçament pot ser un 
temps perdut o pot ser un temps agradable que ens enriqueixi amb un 
valor afegit.

Els seus compromisos van més enllà de l’amabilitat i la cortesia. Inclou 
aspectes que molt sovint els taxistes no tenen codificat de manera ètica i 
respectuosa amb el client. Per exemple:

•	 Confortabilitat: la temperatura, obertura de finestres, o selecció de ràdio 
són contrastades amb el client per a un millor servei i respecte.

•	 Recorregut millor: per honestedat i transparència, escollint sempre la mi-
llor ruta que asseguri al client el major benestar i el cost adient al servei, o 
exposant-li les diferents alternatives.

•	 Protecció de dades personals: es tracten sota la llei orgànica de protecció 
de dades de caràcter personal.

•	 seguretat: compromís de tenir el vehicle en perfecte estat i passar totes les 
revisions, fet que minimitza el risc d’accidents.

•	 Pulcritud: compromís d’higiene i netejar fent servir productes no tòxics.

El sentit de respecte encara va més enllà en aspectes més subtils, atenent 
les diferents interaccions que es poden donar:

•	 Conversa: donat que els serveis que fa solen ser llargs, li agrada oferir con-
versa, sempre que sigui ben rebuda pel client, de la mateixa manera que 
respecta el silenci si és el que prefereix.

•	 Confidencialitat: converses i recorreguts queden sotmesos a aquest prin-
cipi.

•	 Respecte: amb la condició ètnica, religiosa, nacional, lingüística, o al-
tres característiques de la persona. Pel que fa a la llengua, és important 
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destacar-la com a element de comunicació i convivència i que cada client 
s’expressi lliurament en la llengua que cregui convenient, sota el paraigua 
del respecte mutu.

•	 Un compromís interessant fa referència al transport familiar:

•	 Té disponibilitat per usar un vehicle de 7 places de capacitat, servei que 
evita que famílies o alguns col·lectius hagin de desplaçar-se amb dos vehi-
cles, reduint així el preu i les emissions de CO2.

•	 Disposa de diverses cadiretes infantils de màxima seguretat. 

I, tal com ja s’ha abordat, el compromís amb la clientela també inclou la 
dimensió tecnològica: el seu concepte de qualitat per al taxi implica un 
compromís per la utilització de noves tecnologies tant per a la conducció 
com per als clients. Així, els vehicles disposen de diferents accessoris que 
faciliten l’accés als grans portals de comunicació.

•	 El sistema wi-fi permet a la clientela poder estar connectat a la xarxa 
mentre es viatja; així tenen l’opció de seguir treballant amb el seu ordina-
dor o simplement passar una estona lúdica.

•	 Per a qui no dugui portàtil, tauleta o telèfon intel·ligent, també podran 
fer ús de la tauleta que porta el taxi, amb la possibilitat d’imprimir docu-
ments, carregar el mòbil…

•	 El compromís també s’estén a l’accés a la cultura i la informació ja que el 
vehicle consta d’un iPad on es poden trobar tots els enllaços sobre notícies, 
esports, actes, concerts, informació del trànsit, el temps... 

D’alguna manera, permet millorar la gestió del temps de la seva clientela, 
ja sigui donant-los l’oportunitat de decidir com l’aprofiten o posant els mi-
tjans per si el volen aprofitar fent ús de les tecnologies.

I la darrera novetat en aquest llistat de compromisos envers la clientela fa 
referència a la salut. 

•	 desfibril·lador cardíac portàtil: es tracta vehicle cardio-
protegit ja que ha incorporat un recurs d’última genera-
ció i ha fet la formació adient per a fer-lo servir. Així, en 
cas que un client tingui un atac, o bé trobi algú necessitat 
durant un trajecte, pot prestar un servei per al qual no cal 
ser metge. 

Per tal de prestar un millor servei a la clientela i cobrir millor els ser-
veis en les comarques properes, Taxis Igualada ha muntat una xarxa de 
col·laboradors, a partir d’altres professionals del sector amb qui ha esta-
blert una bona entesa. Aquest fet li permet satisfer millor les demandes, 
alhora que va travant aliances que, per a un professional independent, són 
molt rellevants. Cal dir que aquesta xarxa l’ha anat configurant també a 
partir de les xarxes socials.

CoMPRoMís AMb lA soCietAt

Entre els valors de Taxis Igualada, hi ha el compliment de les normatives 
i la legalitat, cosa que inclou les normes de conducció, apostant per la se-
guretat també dels vianants i altres conductors.

També porta a terme accions socials oferint els serveis de manera gra-
tuïta a diverses entitats i fundacions sense ànim de lucre, i concretament 
per poder realitzar el transport de persones que ho necessitin, quan els 
seus familiars o els serveis públics no els puguin cobrir aquesta necessi-
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tat. Aquests serveis venen derivats a través de treballadors/es socials que 
prioritzen segons els casos.

La col·laboració cap als altres també s’estén a diverses entitats prestant el 
seu testimoni personal i explicant la seva vivència professional, especial-
ment a persones en situació d’atur que volen emprendre.

Al 2012, fruit de la situació que estava començant a viure el país, va crear, 
junt amb altres professionals del sector, l’Associació de Taxistes per la 
Independència, sectorial de l’Assemblea Nacional de Catalunya, amb la 
voluntat que el poble de Catalunya pugui decidir de manera lliure, demo-
cràtica i pacífica el seu futur. Ricard Tomàs n’és el secretari i l’entitat ja 
agrupa més de 200 professionals compromesos amb la difusió de la cultu-
ra i la llengua catalanes i la cohesió social, i que consideren que el sector 
del taxi no ha de quedar enrere davant el pas que està fent la societat civil, 
i que cal trencar una imatge corporativa de sector poc implicat en les cau-
ses de país.

CoMPRoMís AMbientAl

El compromís amb el medi el porta a terme de dues maneres. 

•	 Selecció d’un carburant que millori la combustió per garantir menys emis-
sions contaminats, carburant de gamma superior per a vehicles amb mo-
tor dièsel.

•	 Compensació per les emissions de CO2 que hagi produït per l’activitat la-
boral durant l’any, mitjançant la web www.ceroco2.org. Hi aporta un im-
port econòmic a partir d’un càlcul per a la participació en projectes de des-
envolupament net que permeten compensar l’impacte causat.

CoMPRoMís lAboRAl

En la seva activitat com a professional, la flexibilitat és consubstancial, 
però sovint es fa difícil conciliar la vida laboral i professional, un repte 
pendent.

Com a compromís laboral, sí que es remarca tanmateix l’aposta per la for-
mació de manera contínua, ja que es considera imprescindible per a poder 
oferir millores a diferents nivells a la clientela. Així, la participació en 
diferents cursos com PNL, llengua anglesa, conducció eficient, primers 
auxilis... formen part d’aquest compromís.

ConClusions

Sovint pensem en la responsabilitat social com un enfocament de gestió 
d’una empresa o organització gran. En aquest cas, podem comprendre que 
l’RS també pot ser desenvolupada per un professional autònom sense per-
sonal a càrrec, és a dir, el model productiu més petit. 

I sovint ens hi referim a l’RSE com aplicada a una empresa o organització. 
En aquest cas, també observem com l’RS també pot requerir o permetre 
un enfocament sectorial o territorial, perquè quan es tracta de desenvolu-
par valors i atributs d’un sector o d’un territori, no n’hi ha prou amb el que 
faci una empresa en concret sinó que cal saber travar aliances, articular 
sinergies i sentir-se part d’un projecte col·lectiu.

En Ricard Tomàs pot ser un dels molts professionals que tenen un com-
promís de Responsabilitat Social, de vegades potser sense ni ser-ne cons-
cients que avui l’RSE és un enfocament de gestió reconegut. Taxis Iguala-
da ho ha codificat, s’ha marcat objectius de millora continua i ha generat 
una autoexigència al voltant del compromís. 

‘En aquest cas, podem 

comprendre que l’RS també 

pot ser desenvolupada per un 

professional autònom sense 

personal a càrrec, és a dir,  

el model productiu més petit’
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Amb aquesta fitxa de bones pràctiques el volem reconèixer alhora que pot 
ser un estímul per a molts professionals i microempreses que tenen uns 
valors, uns compromisos, i que demostren que l’activitat empresarial es 
pot portar a terme amb una ètica i una honestedat integrada i que formi 
part integral del model d’empresa.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de desembre de 2013 per Vector 5, Excel·lència i Sosteni-
bilitat, a partir de l’entrevista realitzada a Ricard Tomàs (Taxis Igualada) a càrrec de Josep Maria 
Canyelles. La fitxa reflecteix informacions aportades per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE s’emmarca en el programa Gestió de la Responsabilitat. Aquest 
projecte ha estat organitzat pel Consell de Cambres amb el suport de la Generalitat de Catalunya
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Vallformosa és un celler familiar, de la família Domènech Vidal, que va 
iniciar la seva activitat el 1865 a Vilobí del Penedès. La generació que se’n 
fa càrrec actualment ja és la cinquena. 

Vallformosa elabora vins i caves sota 4 denominacions d’origen: Penedès, 
Cava, Catalunya i Rioja.

Estan molt internacionalitzats ja que el 88% de la producció s’exporta a 
més de 55 països de tot el món (Europa, Amèrica i Àsia).

Gestió de lA QuAlitAt i Gestió AMbientAl

L’orientació a una bona gestió els va portar a incorporar diferents normes 
per a assegurar la qualitat i la seguretat alimentària i disminuir els im-
pactes ambientals.

Pràcticament ja disposaven d’un sistema informal implantat i sols els ca-
lia donar-li forma per a assolir una major efectivitat i disminuir l’impacte 
a l’entorn.

Van prendre com a referència la metodologia per passos, basada en la nor-
ma British Standard BS8555, per al desenvolupament del sistema de gestió 
ambiental. Van començar en el segon pas, perquè ja partien d’una direcció 
compromesa i que havia definint clarament les responsabilitats en el procés 
d’implantació. S’havia realitzat l’avaluació ambiental preliminar identifi-
cant els diferents aspectes i els requisits legals i altres aplicables a l’empresa.

•	 A partir del 2004 van començar a certificar-se en la ISO 14001 de gestió 
ambiental, i en el marc dels objectius de millores anuals que caracteritza 
la norma, el celler continua treballant en la introducció de noves mesures 
que li permetin assolir els reptes marcats.

Gestió de l’AiGuA

Actualment, els principals propòsits ambientals de Vallformosa són la re-
ducció del consum d’aigua i la despesa energètica.

Per aconseguir reduir i optimitzar el consum d’aigua, recentment s’han 
posat en marxa les següents accions:

•	 Instal·lació d’un equip de reutilització de l’aigua de la neteja de les ampo-
lles en la línia del vi.

•	 Des de la verema 2007, es va instaurà un nou sistema de rentat de re-
molcs amb temporitzador que va suposar un rellevant estalvi en el con-
sum d’aigua. La reducció del temps de rentat en la neteja de carriots (o 
bolquets) de l’última campanya s’estima en un 25%. El consum d’aigua en 
aquest sentit s’ha regularitzat i estandarditzat amb l’ús d’un sistema de 
fitxes que fa que sempre s’usi la mateixa quantitat d’aigua per cada carriot.

•	 Reducció d’aigua en la neteja de les instal·lacions.

Vallformosa
Nom de l’empresa Vallformosa

Sector d’activitat Vitivinícola

Activitat de l’empresa Elaboració i comercialització i exportació de vins i caves

Nombre de treballadors/es 72 persones

Pàgina web www.vallformosagroup.com

Adreça La Sala, 45 - Vilobí del Penedès (Alt Penedès) Contacte vallformosa@vallformosa.es
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‘A Vallformosa hem heretat 

una filosofia d’elaborar el vi. 

El nostre llegat és la passió 

dels nostres avantpassats per 

millorar les vinyes i per cercar 

la perfecció de les coses ben 

fetes. Elaborem els vins i els 

caves amb la passió d’antany 

i avancem sense oblidar un 

antic aprenentatge: l’ànima  

del vi es troba a la terra, en  

les nostres arrels’
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Des del 2005 fins avui, les iniciatives empreses pel celler han permès, 
per exemple, estalviar quantitats significatives d’aigua en l’elaboració del 
Cava: un 20% a la planta de tirada i un 70% a la planta de degollament.

Vallformosa fou pionera en la implantació de mesures ambientals essent 
una de les primeres empreses del sector a instal·lar una depuradora biolò-
gica pròpia per al tractament de les aigües residuals a mitjans de la dècada 
dels 90, a fi de pal·liar l’impacte ambiental que una empresa com aquesta 
podia provocar: la contaminació dels aqüífers subterranis.

AltRes CoMPRoMisos AMbientAls

Ampolles. S’ha aconseguit reduir el pes de les ampolles de cava, que han 
passat de 900 a 800 grams, fet que suposa un estalvi energètic en el trans-
port, a banda d’una major comoditat per als consumidors.

ecoeficència. A fi de reduir el consum energètic, s’ha incrementat la uti-
lització d’energies renovables gràcies a la posada en marxa de plaques 
fototèrmiques per al preescalfament de l’aigua de neteja. Vallformosa és 
un dels pocs cellers que utilitzen aquesta pràctica tan nova. També s’han 
canviat les bombetes per bombetes de baix consum, s’han substituït tots 
els fluorescents per d’altres de baixa reactància, s’han instal·lat detectors 
de presència a l’enllumenat i s’han instal·lat variadors de freqüència als 
motors de la maquinària per a reduir el consum.

Residus. La gestió de residus és un altre aspecte ambiental significatiu. 
L’objectiu consisteix a reduir la generació de residus mitjançant accions 
de minimització o reutilització.

S’ha signat un conveni amb l’Institut Català del Suro que ens ha permès 
ser pioners en la reutilització de les minves d’aquest material. 

També ha estat molt positiu per a detectar punts on, sense adonar-nos-
en, teníem un consum de recursos innecessari o sobredimensionat. Això 
ena ha permès disminuir substancialment el consum, amb els beneficis 
econòmics pertinents.

Pel que fa a la imatge de la companyia, sense cap mena de dubte, 
l’experiència està essent molt positiva, sobre tot davant un mercat que 
cada vegada valora més els esforços de les empreses per preservar el medi 
ambient.

CoMPRoMisos AMb les PeRsones

Respecte a l’equip humà, procuren facilitar la conciliació de la vida labo-
ral i familiar, sobretot en el nivell administratiu.

Per tal de millorar el clima humà i el sentir-se un equip, procuren gestio-
nar adequadament la comunicació interna, amb transparència, reunint el 
personal per a informar de les millores. 

Però el compromís ambiental també ha tingut una repercussió en  
l’equip ja que una conseqüència molt destacada ha estat la motiva-
ció dels empleats en sentir-se part integrant del sistema de gestió de 
l’organització. 

CoMPRoMís soCiAl

Formalment comencen a parlar d’RSE a partir del 2007, moment en què 
sumen tota la dimensió social a l’ambiental que ja estaven portant a ter-
me. En aquell moment se’ls van presentar diferents projectes i van anar 
configurant la seva línia d’acció. 

‘Des del 2005 fins avui, 

les iniciatives empreses 

pel celler han permès, per 

exemple, estalviar quantitats 

significatives d’aigua en 

l’elaboració del Cava: un 20% 

a la planta de tirada i un 70% 

a la planta de degollament’

‘S’ha aconseguit reduir el 

pes de les ampolles de cava, 

fet que suposa un estalvi 

energètic en el transport, a 

banda d’una major comoditat 

per als consumidors’
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Al 2009 van firmar un conveni de col·laboració amb l’Institut Català 
d’Oncologia (ICO) i des del 2007 amb l’Associació Ampert. Inicialment 
van fer una donació de 6.000 euros d’una beca per investigació i posterior-
ment van començar a fer un sopar solidari anual, on l’empresa regala els 
vins, caves i altres detalls per als participants.

El preu del sopar és de 95 euros i també està oberta l’opció de fer donatius 
a fila 0. Hi solen participar entre 250 i 300 persones, de manera que es po-
den destinar entre 18.000 i 22.000 euros nets anuals a la col·laboració. Ac-
tualment es destina el 80% de la recaptació a l’Institut Català d’Oncologia 
i el 20% restant a l’Associació Ampert, que finança el transport de malalts 
de càncer des del seu domicili fins a l’hospital Duran i Reynals. Les apor-
tacions a l’ICO són per al projecte “La comunicació cura. Construcció d’una 
plataforma digital”. Es tracta d’una plataforma virtual amb format de xar-
xa social privada per a malalts de càncer i persones que ho han superat. 
El suport social s’associa amb un increment de la qualitat de vida dels 
pacients, mitjançant l’alleugeriment dels efectes de les experiències es-
tressants o el malestar emocional. Aquesta xarxa social farà sorgir senti-
ments d’alleugeriment que ajudaran a afrontar la malaltia de manera més 
efectiva i incrementarà la salut a nivell fisiològic.

Vallformosa lluita activament per a incrementar la investigació contra el 
càncer per mitjà d’aquest compromís social, que és alhora un homenatge 
a Martí Via i bertran, director d’operacions de Vallformosa que va morir 
al 2008 després d’una llarga lluita contra aquesta malaltia.

Ara pretenen consolidar aquesta línia d’acció social vinculant-la a un 
compromís comercial, ja que donaran un percentatge de la facturació per 
les vendes dels productes de cava per a la investigació del càncer. I donat 
que és una empresa molt internacionalitzada, també pretenen cercar as-
sociacions de càncer dels països on més presència tenen.

La sensibilització al voltant de la malaltia també els ha mogut a fer 
una col·lecció especial de xapes de cava, sis de diferents amb el logotip 
d’Ampert i l’ICO, amb missatges de la lluita contra el càncer en català, 
castellà i anglès. 

Altres col·laboracions d’interès social

•	 Al seu web hi posen el logo i l’enllaç www.wineinmoderation.eu de la 
campanya europea per a beure amb moderació, una iniciativa del sector 
vitivinícola europeu amb l’objectiu de promoure la moderació i la respon-
sabilitat en el consum de vi i contribuir a la prevenció del consum excessiu 
o indegut de begudes alcohòliques a Europa.

•	 El 100% de la recaptació feta amb les entrades i la venda de producte de la 
botiga de Vallformosa durant un cap de setmana del mes de desembre van 
a parar a la Marató de tV3.

CoMPRoMís AMb el teRRitoRi: enotuRisMe

El seu compromís amb el territori va més enllà del 
social i pren una derivada encara més integrada 
en la lògica del negoci, ajudant a desenvolupar el 
Penedès com una destinació turística amb el vi i la 
vinya com a reclam. L’enoturisme és una activitat 
cada cop més apreciada i suposa una nova activitat 

econòmica per a la comarca alhora que un model respectuós amb el medi.

Un dels nou projectes es el Vallformosa Winery Convention Center, un es-
pai per a empreses i col·lectius que hi vulguin celebrar reunions, jornades 

‘Un dels majors beneficis 

ha estat la motivació dels 

empleats en sentir-se part 

integrant del sistema de  

gestió de l’organització’

SOpAR SOLIdARI pER LA LLUITA 
cONTRA EL càNcER.

El Sopar Solidari per la lluita contra el 

càncer és una iniciativa del celler Vallfor-

mosa. 

Aquest és un acte solidari on s’hi sumen 
molts esforços per part de diferents enti-
tats, empreses i particulars per recollir fons 
per la lluita contra el càncer. En aquest 
sentit, des del 2007 Vallformosa manté un 
acord de col·laboració amb l’Institut Ca-
talà d’Oncologia (ICO) i l’any 2011 es va 
sumar l’associació Ampert. Aquest és un 
compromís social adquirit i a la vegada un 
homenatge a Martí Via i Bertran, director 
d’operacions de Vallformosa que va morir 
després d’una llarga lluita contra aquesta 
malaltia.
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de treball, esdeveniments o convencions a les instal·lacions de Vallformo-
sa, descobrint alhora la cultura del vi.

L’equipament està ubicat en una bodega elaboradora de vins i caves amb 
tradició familiar des de 1865, i està format per diversos espais. 

A més, el Vallformosa Winery Convention Center també ha integral la 
política d’RSE per la qual destina part dels seus beneficis a la lluita contra 
el càncer. http://www.vallformosa.com/enoturisme 

ConClusions

Vallformosa és una empresa compromesa amb la societat i el medi am-
bient, amb accions molt focalitzades en l’estalvi d’aigua i la qualitat de 
vida de les persones afectades de càncer. També porten a terme altres 
accions en el camp de l’RSE tot i que no han formalitzat aquesta gestió 
més enllà de la gestió ambiental. Respecte als proveïdors, no tenen uns 
criteris d’RSE determinats però procuren ajudar-los a funcionar millor en 
l’estalvi d’aigua, per exemple en la neteja de les tines.

El compromís sap combinar uns valors filantròpics amb una orientació a 
l’eficiència empresarial, que fan que trobin les maneres més naturals de 
desenvolupar-ho d’acord amb l’estil de l’empresa familiar. Com a mostra 
de l’autenticitat i el sentit solidari, cal fer referència al fet que la presiden-
ta forma part de tres entitats, Creu Roja, Metges sense Fronteres i Unicef.

Com passa sovint amb les empreses que gestionen l’RSE, es tracta 
d’empreses que més enllà de la dimensió, tenen un compromís amb la 
feina ben feta, amb la qualitat i l’excel·lència. Com a prova, alguns dels 
reconeixements que han rebut de l’ADEG, el 2008 el premi de compromís 
social i el 2012 en l’àmbit de la internacionalització.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de desembre de 2013 per Vector 5, Excel·lència i Sosteni-
bilitat, a partir de l’entrevista realitzada a Queta Domènech, presidenta, a càrrec de Josep Maria 
Canyelles. La fitxa reflecteix informacions aportades per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE s’emmarca en el programa Gestió de la Responsabilitat. Aquest 
projecte ha estat organitzat pel Consell de Cambres amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 
La selecció de l’empresa ha estat proveïda per la Fundació Pro Penedès.

‘Una oferta d’enoturisme 

potent necessita un bon gruix 

d’empreses que s’hi aboquin, 

i que ho facin amb una aposta 

per la excel·lència, sabent 

que és la suma de l’oferta 

el que dóna el prestigi a la 

destinació’
‘A més, si les empreses 

que conformen l’oferta 

tenen una sensibilitat envers 

la societat i gestionen la 

seva responsabilitat social, 

col·laboraran a construir 

un Territori Socialment 

Responsable que doni 

més valor afegit a l’oferta 

enoturística’

‘Compromesos amb la 

societat i el medi ambient, 

amb accions focalitzades  

en l’estalvi d’aigua i la  

qualitat de vida de les 

persones amb càncer’
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info@respon.cat

@respon_cat

www.respon.cat


