
DESCRIPCIÓ I TRAJECTÒRIA DE L’EMPRESA

Presentació

Des dels seus orígens com a cellerers el 1870 tot i que abans ja desenvolupaven 
activitat relacionada amb la vinya i el vi, la Família Torres ha unit tradició i inno-
vació en l’elaboració de vins i brandis de prestigi, treballant sempre amb el màxim 
respecte cap al medi ambient. Arrelada al Penedès des de fa més de tres segles ha 
comptat històricament amb cellers i vinyes al Penedès, la Conca de Barberà, Prio-
rat i Costers del Segre. 

Cada generació ha contribuït al desenvolupament del negoci i ha transmès a la 
següent la passió per la cultura del vi i la importància de cuidar la terra i buscar 
l’excel·lència. La quarta generació, amb Miguel A. Torres, va introduir el cultiu 
del cabernet sauvignon a Espanya, creant ‘Mas la Plana’ el 1970, mentre que la 
cinquena generació se centra avui en transmetre el llegat familiar, elaborant 
vins que provenen de vinyes singulars i finques amb història i recuperant varie-
tats ancestrals catalanes. Un projecte que no només recupera el patrimoni vití-
cola català sinó que pot esdevenir una solució de futur en un escenari de canvi 
climàtic.

El canvi climàtic és el repte més gran que té actualment la viticultura. Família To-
rres, a més d’adaptar-se, contribueix a minimitzar-ne els efectes reduint les seves 
emissions de CO2 gràcies a l’ús d’energies renovables, vehicles sostenibles i mesu-
res d’eficiència energètica, entre d’altres. 
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BONES PRÀCTIQUES DE RESPONSABILITAT SOCIAL

Família Torres
Reconeixement Respon.cat 2018 pel programa empresarial  
ambiental de col·laboració

Família Torres ha rebut  
el Reconeixement  
Respon.cat 2018 pel 
programa empresarial 
ambiental de col·laboració

Premis 
respon.cat 2018
Reconeixement de les experiències en Responsabilitat Social a Catalunya

Plantilla 1.300

Facturació 266 M€

Activitat Viticultura i elaboració de vins i destil·lats 

Localitat i comarca Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) 

Pàgina web www.torres.es
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Família Torres està també present amb vinyes pròpies i cellers a les principals zo-
nes vinícoles espanyoles, Rioja, Ribera del Duero, Rueda i Rías Baixas , així com 
a Xile i Califòrnia. És membre de les Primum Familiae Vini, una associació que 
integra 12 de les famílies centenàries elaboradores de vi més reputades del món.

Missió

Familia Torres és un equip de persones compromeses amb un objectiu comú: “De 
la terra a la taula”, treballen per elaborar vins i destil·lats extraordinaris, amb l’am-
bició de promoure experiències memorables en tots els racons del món. Com a em-
presa familiar, transmeten els valors de l’excel·lència de generació en generació, i 
creuen fermament en la sostenibilitat social, ambiental i financera, incorporant la 
tradició que han heretat amb la constant innovació per liderar el futur.

PROGRAMA AMBIENTAL

Resum del programa ambiental de l’empresa

La filosofia de Família Torres en relació al cultiu de la vinya comença amb el res-
pecte per la terra i el medi ambient. El canvi climàtic és l’amenaça més gran a què 
s’enfronta avui el sector del vi en general, i la viticultura en particular. La vitis 
vinífera és una planta extremadament sensible als canvis de temperatura. Família 
Torres ha estat testimoni de l’augment d’un grau en la temperatura mitjana del Pe-
nedès en els últims 40 anys i això provoca un avançament de la verema, que podria 
arribar a influir en la qualitat dels vins.

Davant la constatació de l’augment progressiu de les temperatures, Família Torres 
va decidir el 2007 intensificar les actuacions orientades a la cura de la terra i la 
protecció del medi ambient i va establir la lluita contra el canvi climàtic com un 
dels eixos principals de la seva política ambiental. 

El programa mediambiental Torres & Earth va néixer amb l’ambiciós objectiu de 
reduir en un 30% les emissions de CO2 per ampolla del 2008 al 2020 en tot el seu 
abast, és a dir des de la vinya fins al transport final. 

Cada any, el celler familiar destina l’11% dels beneficis a inversions relacionades 
amb el medi ambient i el canvi climàtic i focalitzades, principalment, en l’eficiència 
energètica, l’ús d’energies renovables, el transport eco-eficient i la investigació, en-
tre d’altres. Gràcies a aquestes actuacions, ha aconseguit reduir les seves emissions 
de CO2 per ampolla en un 25,4% el 2017 respecte al 2008 en tot el seu abast. 
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Any d’inici del programa ambiental

Família Torres viu de la terra i és una empresa familiar; aquesta combinació els 
porta a preocupar-se per la terra i els seus recursos des dels seus inicis. Davant 
l’evidència del canvi climàtic, el 2007 va decidir intensificar el seu compromís am-
biental i va posar en marxa el programa Torres & Earth amb l’objectiu de reduir les 
seves emissions i alhora adaptar-se al nou escenari climàtic.

Model de relació amb entitats ambientals i/o socials

El programa Torres & Earth contempla accions pròpies de mesura de pal·liació i 
d’adaptació al canvi climàtic, així com la col·laboració amb universitats, centres 
d’investigació, entitats i altres empreses per cooperar en la lluita contra l’escalfa-
ment global. Els proveïdors contribueixen de manera important a la petjada de 
carboni de Família Torres i per això la reducció de CO2 per part dels proveïdors és 
clau perquè assoleixi el seu objectiu.

Família Torres col·labora estretament des del 2015 amb els seus subministradors 
de material auxiliar, matèria primera i logística en el disseny de plans específics de 
reducció de la petjada de carboni, centrats en la millora de l’eficiència energètica 
i l’ús d’energies renovables i biocombustibles, i en el desenvolupament d’envasos 
més lleugers i alternatius que tinguin menor impacte en el medi ambient. 

A més d’oferir assessorament, el celler familiar demana als seus proveïdors cer-
tificacions que reflecteixin els esforços en matèria mediambiental, com la petja-
da de carboni certificada segons la norma ISO 14064 o la certificació FSC (Forest 
Stewardship Council) o PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) 
en el cas dels proveïdors de paper, cartró i  fusta. Per als proveïdors de matèria 
primera, Família Torres ha desenvolupat una eina que els permet calcular el CO2 
associat al raïm que cultiven, conèixer les fonts d’emissió amb més impacte i obte-
nir recomanacions per rebaixar el resultat obtingut.

Fa tres anys, Família Torres va decidir instaurar uns reconeixements anuals, els 
Premis Torres & Earth per a proveïdors, que reconeguessin els esforços dels seus 
proveïdors en la reducció d’emissions. L’objectiu dels premis és distingir aquells 
proveïdors que més han reduït les emissions i conscienciar sobre la problemàtica 
del canvi climàtic. 

Al celler s’investiga i es dona suport també al desenvolupament de tecnologies de 
captació i reutilització del CO2 emès (CCR-Carbon Capture and Reuse) en col·labora-
ció amb diverses universitats i empreses tecnològiques, per buscar vies d’aprofita-
ment del CO2 produït durant la fermentació.
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Des del departament d’Innovació i Coneixement de Família Torres, que dirigeix 
Mireia Torres, es lideren projectes consorciats d’investigació industrial i desenvo-
lupament experimental (com Globalviti o Cenit Demeter) i es participa en projectes 
(com Innovine) amb entitats europees, tant acadèmiques com empresarials, amb 
l’objectiu de desenvolupar noves tecnologies, estratègies, mètodes agronòmics, etc. 
per adaptar-se a les noves condicions de canvi climàtic. 

En l’àmbit social, Família Torres contribueix al benestar de la societat amb pro-
jectes que canalitza a través de la seva fundació, participant en projectes socials 
impulsats per organitzacions públiques i privades d’arreu del món. Creada el 1986 
per Margarita Riera (3a generació), la fundació ha prioritzat des del 2001 els ajuts 
a projectes destinats a la protecció de la infància i ha col·laborat en la construcció 
de centres educatius i cases d’acollida per a nens i nenes orfes en risc d’exclusió en 
països com Mèxic, Brasil, Xile, Burkina Faso, Filipines, Índia, Estats Units, Bèlgica 
i Espanya. També col·labora amb organitzacions que recapten ajuts per atendre 
víctimes de desastres naturals, amb entitats locals com el Banc dels Aliments o la 
Creu Roja i iniciatives solidàries com La Marató de TV3..

Entitats amb les que col·labora l’empresa en actuacions ambientals

Família Torres col·labora amb proveïdors, empreses del sector, Plataforma Tecno-
lógica del Vino, Innovi, UB, URV, UAB, Institut Català d’Investigació Química, Ins-
titut Tecnològic de Canàries, Generalitat de Catalunya, MAGRAMA, GreenPeace, 
Ecodes, Agrupacions Defensa Forestal, Associació propietaris forestals, etc. També 
col·labora amb ONGs de diferents països per a projectes de protecció de la infància 
i entitats d’àmbit local o nacional com el Banc dels Aliments o la Creu Roja, entre 
d’altres.
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