
El seu camí com a empresa ha complert ja els 20 anys, i segueixen afermats a incor-
porar en cada instant del dia aquest bategar, que els fa responsables de la seva gestió 
empresarial i la seva repercussió en tots els grups d’interès, l’equip i el seu desenvolu-
pament professional i personal , els proveïdors i la seva involucració en la cadena de 
subministrament, el medi ambient i la repercussió dels viatges al Planeta, així com la 
societat i el respecte cap a cada persona que la compon.

Tarannà aposta per valors com la professionalitat i la qualitat, i afegeixen al mateix 
nivell valors com la sostenibilitat, la transparència i la col·laboració.

Una visió empresarial a llarg termini, una visió més àmplia del món i de la magnitud 
dels seus actes i gestions estimula l’empresa a mostrar-se partícip i proactiva en la 
construcció del futur, aportant el millor en el dia a dia de Tarannà.

Econòmic-corporatiu

•  Commemora el seu 20 aniversari publicant un vídeo corporatiu que destaca la 
idea de sostenibilitat i responsabilitat de l’agència.

•  Tarannà rep el I Premi de Turisme Responsable de Catalunya, en la categoria 
de ‘Millor Proveïdor d’Excursions Responsables en Destinació’ (2013).

•  Premi CETA a l’excel·lència turística (2014).

•  Premi Fem Talent, organització i valors (2014).

•  Premi Escola CETT, millor empresa col·laboradora (2012).

•  Guardó de Turisme de la Generalitat de Catalunya (2012).
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BONES PRÀCTIQUES DE RESPONSABILITAT SOCIAL

Tarannà, Viatges amb Sentit
Reconeixement Respon.cat 2016 a la trajectòria del compromís en RSE 
per a pime

Tarannà, Viatges amb 
Sentit ha rebut el Premi 
Respon.cat 2016 a la 
trajectòria del compromís 
en RSE per a pime

Premis 
respon.cat 2016
Reconeixement de les experiències en Responsabilitat Social a Catalunya

Activitat Agència de viatges

Nombre treballadors 17

Facturació 6 M€

Localitat Barcelona

Pàgina web www.taranna.com

Amb la col·laboració de: Amb el suport de:



Social

•  El 2015 fa lliurament dels IV Premis Projectes Tarannà Responsable per va-
lor de 4.500 euros al projecte Yoga Day (Amnistia Internacional), Sonrisas de  
Bombay, Amics de Nepal, Asdent, Malayaka House, CODESPA, Shanga Activa,  
Fundació Comtal, Destino Etiopía, CanVi Càncer i Vida y Semilla para el  
Cambio.

•  Fa lliurament dels III Premis Proveïdor Responsable a Iberia, Air Mauritius i 
EcoReciclat.

Medi ambient

•  Crea la Calculadora de CO2 per a clients, una eina que els permet, de manera 
voluntària, calcular la quantitat de CO2 que s’emet en el vol.

•  L’any 2012 planta el seu primer arbre en el ‘Bosc Tarannà’, un projecte en col·la-
boració amb la Fundació +arbres.

•  Pla Oficina Verda a les seves oficines des de 2011.

Laboral

•  Ofereix formació a tots els seus empleats. El 2013, es beneficien de diversos cur-
sos vuit empleats (61 % de la plantilla).

Diàleg amb grups d’interès

•  Elabora la seva pròpia Guia del Proveïdor Sostenible.

•  Elabora Guia Ètica del viatger responsable per als seus clients.

•  Elabora Audiovisual per a tots els grups d’interès “Què és l’RSE?”

Bona pràctica destacada

•  Anualment celebren la Gala Solidària Tarannà, un esdeveniment que porten a 
terme des del segon any de l’empresa i que ja ha arribat a les vinti-una edicions. 
A l’edició del 2015, amb gairebé 24.000 euros, van duplicar la recaptació de l’any 
anterior, destinada a projectes de les ONG amb què es vinculen. Aquest esde-
veniment acull un miler llarg de persones cada any, units per la solidaritat i la 
passió pel viatge, i és possible gràcies a prop d’un centenar de voluntaris entre 
col·laboradors, tècnics, artistes, i a col· laboració de la Sala Apolo. Dins aquest 
gran esdeveniment hi lliuren els Premis Tarannà Responsable, donant suport a 
projectes d’ONGs.
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