BONES PRÀCTIQUES DE RESPONSABILITAT SOCIAL

Calidad Pascual, SAU
Reconeixement Respon.cat 2020 atorgat al programa empresarial
de voluntariat

Plantilla 2.353
Facturació 675 M€
Activitat Alimentació i begudes
Pàgina web www.calidadpascual.com

Premis

respon.cat 2020
Reconeixement de les experiències en Responsabilitat Social a Catalunya

Calidad Pascual, SAU ha
rebut el Reconeixement
Respon.cat 2020 al
programa empresarial de
voluntariat

DESCRIPCIÓ I TRAJECTÒRIA DE L’EMPRESA
Presentació
Calidad Pascual, empresa familiar amb un conjunt de valors consolidat i diferenciador, referent en el sector de l’alimentació, va iniciar el camí el 1969 a Aranda de
Duero, Burgos, per implantar-se a poc temps a tot l’Estat i exportar avui a 67 països.
Amb una gamma de més de 200 productes, 6 plantes, 27 delegacions i més de 2.300
empleats, la seva principal activitat és la preparació, envasat, distribució i venda,
entre d’altres, de làctics i derivats amb la marca Pascual, aigua mineral natural
Bezoya, begudes vegetals Vivesoy, Bifrutas, Mocay Caffè, DiaBalance i The Goods.
Calidad Pascual complementa la seva cartera amb altres productes de valor afegit,
gràcies a aliances amb empreses com Idilia foods (batuts Cola Cao i Okey), Unilever (Llet Flora), Unicer (Aigua Das Pedras Salgadas), Kellogg (cereals i Pringles),
Heinz, Conserves Garavilla (Isabel), Borges (Olis i Vinagres Collita) i La Zaragozana (Ambar).
Gràcies a l’activitat de Calidad Pascual, cada vegada són més les persones que gaudeixen d’un nou concepte de qualitat, més ampli i global, més enllà del desenvolupament de productes saludables. Calidad Pascual té com a principi inspirador
l’aportació de valor i qualitat a la vida de les persones, entesa com un compromís
col·lectiu de superació en la recerca diària del seu benestar.
Missió
Som una empresa d’essència familiar, sòlids valors i sentit de transcendència, que
facilita productes i serveis d’alimentació per millorar el benestar de la Societat.
Estem compromesos a satisfer les necessitats dels consumidors oferint salut, nutrició, qualitat de vida i benestar i ser un aliat de referència per als clients.
Basem el nostre desenvolupament en la diversificació i independència, liderant els
mercats amb productes i serveis innovadors, de qualitat i amb marca, i amb un
compromís de superació permanent i col·lectiu per assolir l’excel·lència en la gestió.
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D’aquesta manera, aconseguirem la fidelitat de consumidors, clients i col·laboradors, ser una empresa en contínua progressió, que transcendeixi i generi valor de
forma sòlida i els resultats de forma ètica i sostenible.

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT
Resum de les actuacions de voluntariat d’empresa
Aquest grup, creat a iniciativa pròpia dels empleats, és molt proactiu i durant tot
l’any realitza accions diverses tant a nivell social com ambiental: cooperació en menjadors socials, recollides de taps en tots els centres, col·laboració campanya de donació de sang amb Creu Roja, contribució a recol·lectes per a la Fundació Marató
TV3 o recollida de joguines nadalenca per a entitats socials i col·lectius vulnerables,
plantada d’arbres així com també tornejos d’esport solidaris.
És especialment destacada la tasca així com la implicació anual del Grup de Voluntariat en la coneguda campanya “Gran Recapte del Banc d’Aliments” des de
la primera edició a Barcelona, tant en els supermercats com a la seu central de
classificació.
Algunes de les principals actuacions impulsades són:
• 
Convocatòria d’Ajudes a Projectes Socials: “Està a les teves mans”: En aquesta III edició hem millorat els resultats, consolidant-se així aquesta iniciativa
social com un mecanisme intern d’apoderament als nostres empleats, perquè
siguin ells qui, a través de la presentació de candidatures i amb els seus vots,
decideixin en quins projectes socials ha de col·laborar Pascual, en matèria d’assessorament professional i voluntariat. S’han presentat 33 projectes socials (enfront dels 26 de 2017), 11 d’hàbits saludables, 4 d’ocupació de qualitat i 18 de desenvolupament social. Els projectes socials han estat promoguts per 26 empleats
(enfront dels 23 de 2017), 3 d’ells participant per tercera vegada, 8 per segona, i
15 ho han fet per primera vegada. Aquesta iniciativa deu el seu èxit als que de
manera voluntària i altruista contagien la companyia amb la seva solidaritat.
	Els 33 projectes socials, presentats en 9 centres de treball han tingut el suport
del vot dels empleats, i han aconseguit una participació del 58% de la plantilla
de la companyia, superant àmpliament el 51% de l’edició passada.
• 
Recollides d’aliments en el marc de la celebració d’activitats esportives internes: amb 165 voluntaris en 2018, que van donar 1.350kg a bancs d’aliments a
més de l’especial implicació dels voluntaris en les campanyes específiques que
es desenvolupen com la Gran Recollida d’aliments, en la qual es participa des
de la primera edició a Barcelona i també ara estesa a la resta de centres de
treball.
• 
Pascual Startup Intraemprendiment: Programa intern d’innovació oberta,
que té com a objectiu incentivar i impulsar el talent de totes les persones empleades per fomentar idees innovadores que ajudin al creixement i a l’aportació de valor de la companyia des d’un marc de co-creació. S’han presentat ja
més de 300 idees creatives impulsades voluntàriament pels nostres empleats.
• 
Ambaixadors Pascual: Acció per la qual més de 300 empleats voluntaris
van portar el #BienestarAnimalPascual a desenes de punt de venda.
• 
Tallers / webinar de promoció d’hàbits de vida saludable: en el marc del Compromís Saludable de Pascual: “Viu la teva Salut”, amb més de 90 voluntaris.
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• 
R ecollida de taps: en tots els nostres centres de treball (Fundació SEUR).
• 
Carrera 6k for wàter (World Visió): caminant 12.118 km que han fet possible
la construcció de 2 pous d’aigua a Angola.
• 
C oncert per la Pau: (Fundació Scholas / Fundació Joan XXIII Roncalli)
amb 87 voluntaris.
• 
Campanyes de donació de sang Creu Roja: amb 93 voluntaris el 2018.
• 
C ol·laboració dels empleats en Sortejos Extraordinaris (ONCE): participant
des 2017, i que en 2018 va aconseguir la compra de 1.522 cupons. Sorteo d’or
(Creu Roja): el 2018 i 2019, amb la compra de 503 butlletes.
• 
D ia Internacional dels Boscos: jornada de reforestació organitzada a Aranda de Duero des 2015. La coordinació de Voluntariat en l’àrea de Catalunya,
ha impulsat una plantada d’arbres a Gurb (Osona), amb la participació de 56
voluntaris entre les dues accions a la qual es van afegir també alumnes de
diversos centres educatius.
• 
Cada any ens sumem a “Give & Gain”: Ala Setmana Internacional del Voluntariat Corporatiu organitzada per Forética, difonent i impulsant les accions.
• 
E mmarcat en l’eix de Pascual “Viu la teva salut”: en cooperació amb el
grup Voluntariat impulsa accions esportives com tornejos de futbol entre
empleats o pàdel solidari a fi de col·laborar amb entitats socials d’àmbit i
impacte més local a Barcelona.
• 
Especial col·laboració amb l’entitat social ADFO a la Comarca d’Osona: des
de 2006 amb la qual, a més de fomentar la inserció laboral de persones amb
capacitats diverses a la fàbrica de Gurb (7% actualment), també es coopera
des del àrea de Voluntariat en la dinamització d’accions de diversa índole
com el dia de la família, celebracions i esdeveniments específics.
• 
C ontribució de la gran tasca solidària dels voluntaris de CIVSEM: (Centre
Recerca en Valors) de la Fundació Tomas Pascual Sanz i Pilar Gómez Cuétara, que contribueixen solidàriament al propòsit del desenvolupament en
la formació en valors per al creixement personal generant un valor continu
per a la nostra societat.
Nombre de voluntaris/es a l’empresa
Podem considerar que és el conjunt de la plantilla, ja que en algunes accions específiques hi participa la gran majoria. En la suma d’accions, gairebé el 40% dels
empleats dels centres de Catalunya han participat en alguna acció de voluntariat.
Per a Calidad Pascual, els nostres empleats juguen un paper fonamental, ja que
són els que li donen vida des dels seus funcions i la mobilització així com la dinamització en la companyia des dels pilars dels nostres valors: Qualitat, Proximitat,
Innovació, Integritat i Passió.
Tots els nostres empleats aporten al propòsit de la Companyia en el marc del desenvolupament dels programes de gestió i negoci responsable emmarcades en “Pascual Aporta”, des de les seves propostes i funcions a la feina que desenvolupen cada
dia, però també creant valor en totes les àrees en què actuem: Benestar, Desenvolupament i Medi Ambient.
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Any d’inici d’actuacions de voluntariat
Vam iniciar la nostra activitat el 2007.
Entitats amb les quals col.labora l’empresa en accions de voluntariat
Creu Roja, Càritas, FESBAL, Grup Social ONCE, Fundació A la Par, Fundació
SEUR.
En el territori: A més dels acords globals corporatius, cal ressaltar la gran tasca
dels nostres voluntaris amb les entitats del territori, com ara ADFO (Associació
Disminuïts Físics d’Osona), Menjador Social “El Tupí” de Vic, assistència a alguns
menjadors socials de Barcelona, col·laboració amb Fundació Boscana, així com
una especial implicació amb la Fundació Banc d’Aliments de Barcelona en què
anualment participen gairebé el 50% de la plantilla.
Des del voluntariat en l’àrea ambiental cal destacar la cooperació i contribució amb
el projecte “Planta’m” impulsat per Verdvending amb la direcció tècnica de “Plant
for the Planet” amb la plantació per part dels voluntaris d’arbres a Gurb que al
costat dels voluntaris d’altres diferents municipis en què es va realitzar l’acció es
va aconseguir la plantació de 632 arbres al territori, a més de contribuir a l’objectiu
de sensibilitzar la societat en la lluita contra el canvi climàtic. Finalment, la contribució des de la coordinació de Voluntariat a contribuir a la sensibilització i cura
del medi ambient també des de la pedagogia com el reciclatge de materials de la
fàbrica de Gurb a les escoles de la localitat, en la qual els alumnes realitzen tallers
reciclatge ajudant en la sensibilització per la cura d’un entorn més sostenible per
a tota la societat.
Enllaços d’interès
•	
I nforme de Creación de Valor Compartido 2017
•	El marc que engloba el conjunt d’iniciatives de negoci responsable “Pascual
Aporta”:
– www.calidadpascual.com/pascual-aporta
– w ww.calidadpascual.com/pascual-aporta-assets/pdf/infografia-pascualaporta.pdf
•	
w ww.calidadpascual.com/lo-que-contamos/calidad-pascual-dona-mas-de500000-kg-de-alimentos-en-2017
•	
w ww.plantam.cat/plantam-sacomiada-a-gurb-amb-mes-de-1-200-participants-i-632-arbres-plantats/
•	
w ww.civsem.com/civsem/?lang=ca
•	
w ww.corresponsables.com/actualidad/Pascual-presenta-Aporta
•	
w ww.revistaalimentaria.es/vernoticia.php?noticia=nuevo-proyecto-pascualaporta-bienestar-desarrollo-y-medio-ambiente
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