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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
Cabanyes entre Valls neix a mitjan 2019 producte d’una situació personal
crítica combinada amb una intensa reflexió i la voluntat personal
d’emprendre un projecte vital amb sentit. La necessitat d’una persona que
a causa d’unes circumstàncies molt particulars decideix dedicar les seves
energies a construir un projecte que aporti valor i contribueixi a crear una
societat més justa, inclusiva i sostenible, i que l’atzar o el destí fa que trobi
una aliada amb qui emprendre aquesta aventura.
Trobar el lloc idoni i tot el que feia falta per fer realitat aquest somni no
va ser fàcil, i desprès d’alguns intents infructuosos, el coratge i la perseverança van fer que l’Àlex i la Maria coneguessin l’Alfons i en Carles, que
van creure en el projecte i van fer possible que Cabanyes entre Valls es
convertís en una realitat.
Cabanyes entre Valls és un projecte molt singular de turisme rural.
Es tracta d’un allotjament de qualitat al bell mig de la natura en un
entorn idíl·lic que ofereix l’experiència inoblidable de viure en una cabana
dalt d’un arbre. Un lloc on la natura, els valors ecològics, la comoditat i
el disseny es combinen per crear una aventura emocionant i memorable.
Les cabanyes disposen de les comoditats bàsiques i estan envoltades
d’un paisatge rural ideal per realitzar excursions a la muntanya amb
paisatges únics.
GESTIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL
La mateixa concepció del projecte té un enfocament socialment responsable.
Des de la ideació fins a l’execució, darrere Cabanyes entre Valls hi ha el
propòsit de crear un projecte que contribueixi a construir un món més just
des de la inclusivitat i la sostenibilitat, no només ambiental, si no també
vetllant perquè sigui un projecte viable que generi impacte positiu al
territori.
Aquest plantejament es transmet en tota l’operativa de l’empresa ja que
entenen la Responsabilitat Social com una eina per contribuir a fer una
societat millor amb horitzó de futur.
L’activitat està alineada amb els valors de la Responsabilitat Social, en
l’estratègia de gestió s’inclouen els cinc vectors, posant un especial èmfasi
en temes ambientals, socials i d’impacte econòmic al territori.
Durant el 2020 i 2021, després d’haver estat seleccionada, Cabanyes entre
Valls ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació
empresarial Respon.cat. Per mitjà del procés de capacitació i consultoria,
l’empresa ha pogut identificar les seves bones pràctiques i les àrees de
millora, i es proposa avançar en la gestió de l’RSE elaborant un Pla d’Acció

r es pon. c at

Iniciativa empresarial per al
desenvolupament de la responsabilitat
social a Catalunya

GESTIÓ RESPONSABLE, EMPRESA SOSTENIBLE

3

de Responsabilitat Social per integrar-lo en la seva estratègia i en la seva
gestió.
De fet, aquesta línia de treball en RSE s’emmarca dins un plantejament
que els ha permès entrar en els ajuts Leader, cosa que juntament amb la
participació a l’RSE.Pime està contribuint a avançar i anar sistematitzant
processos de millora i documentant les bones pràctiques de responsabilitat social que duen a terme.
BON GOVERN
L’aposta per Cabanyes entre Valls va ser arriscada. Com qualsevol producte
innovador que es llança al mercat implica riscos, això no treu que va ser una
idea molt treballada, amb tot un procés previ d’estudi i anàlisi al darrere
que sustentaven el projecte. Tanmateix, això no és necessàriament garantia
d’èxit. En aquest cas, però, l’Àlex reconeix amb tota honestedat i humilitat
que el projecte té més èxit del que mai s’hauria imaginat.
Aquesta experiència única es presenta en un marc de natura, on els
valors de sostenibilitat ambiental, proximitat i creació de valor en el territori
formen part de l’estratègia de gestió.
El propòsit inicial de crear un projecte “amb sentit” ha estat sempre el
full de ruta perquè hi ha la voluntat des de l’equip de direcció d’avançar en
aquesta línia i les decisions es prenen amb l’objectiu que Cabanyes entre
Valls sigui una empresa que a més de la viabilitat cerca el benefici a llarg
termini i el guany per al territori i la comunitat local.
Cal destacar que a resultes del plantejament inicial d’un projecte que
havia de ser un model d’inclusió, es construeix una cabana adaptada per a
persones amb capacitats diferents. Aquesta va ser una aposta valenta que
posa de manifest la voluntat clara del model de negoci que es volia crear.
COMPROMÍS ECONÒMIC
Un dels elements estratègics de la gestió de Cabanyes entre Valls és la
generació de riquesa al territori. Aquest eix es treballa des de diversos
enfocaments. Per una banda tots els proveïdors son locals així com les
persones que hi treballen, i d’altra banda, i donat que tenen una ocupació
del 100% tot l’any, tenen previst ampliar serveis construint més cabanes
amb el conseqüent impacte econòmic que això suposarà per al territori.
Pel que fa als proveïdors, hi ha una relació estreta i estudien maneres per
tal de sumar complicitats i millorar resultats. Es treballen diverses línies
per oferir els serveis conjuntament fent campanyes de publicitat conjunta
o altres iniciatives. Per exemple, donat que Cabanyes entre Valls té les
xarxes socials ben posicionades, durant el primer confinament del 2020
en què es va aturar tota l’activitat, van crear un pack que oferien estades a
Cabanyes entre Valls i producte local amb un preu ajustat.
COMPROMÍS AMB L’EQUIP DE TREBALL
Donat que es tracta d’una plantilla petita poden gestionar-la de manera
molt personalitzada. S’aposta per la transparència i per una comunicació
directa molt fluïda, sempre respectant els espais i moments no laborals.
Hi ha poca rotació i el personal està molt implicat, cosa que posa de manifest que les condicions són adequades i responen a les seves necessitats.
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La majoria de persones que contracten venen de l’atur. Van contractar una persona d’origen estranger i es van fer totes les gestions per
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regularitzar la seva situació. S’ha contractat una persona becària per fer
un pla de màrqueting digital.
Actualment s’està treballant per incorporar una altra persona d’origen
estranger. Tan bon punt s’aixequin les mesures anti covid19, es faran totes les gestions administratives per regularitzar la seva situació i poder-la
contractar a temps total.
COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
Cabanyes entre Valls té un fort compromís amb el medi ambient, lligat en
part a la mateixa activitat que es desenvolupa en un entorn natural, molt
vinculat al model de negoci i a la voluntat inicial de construir un projecte
amb criteris de sostenibilitat i inclusivitat.
És per això que en aquest sentit trobem un ventall de bones pràctiques
ampli i ben treballades, tant en l’operativa interna com en la mateixa activitat empresarial.
L’energia elèctrica es contracta a Bassols Energia, un empresa local que
aposta per energies renovables.
Les cabanes estan construïdes amb criteris de sostenibilitat i eficiència
energètica: estan fetes amb fusta certificada, aïllament natural i s’escalfen amb estufes de pèl·lets. Eviten l’ús de plàstic, aposten per materials
sostenibles i a ser possible de proximitat (cafès, paper lavabo, sabatilles...).
Els productes d’amenities són proveïts per una empresa que treballa amb
productes ecològics i amb envasos sostenibles.
Disposen de recomanacions per a les persones que s’allotgen a les cabanes
perquè apliquin criteris d’eficiència energètica i responsabilitat ambiental.
Dins la finca hi ha un bosc catalogat de singular; l’aprofiten per a fer-ne
banys de bosc, una activitat terapèutica molt valorada per les persones
amants de la natura. Aquesta i totes les activitats que organitzen, com ara
rutes i excursions a la natura, ho fan aplicant criteris de responsabilitat
per generar el mínim d’impacte en el paisatge i que el pas de persones
no malmeti aquest ecosistema privilegiat, tenint molt en compte la seva
fragilitat.
A més, i després de molt temps de fer gestions en aquest sentit, s’ha
previst d’instal·lar 12 panells de plaques solars a la teulada de l’edifici de
les noves cabanes. Aquest és un primer pas del que vol ser una aposta de
futur amb la mirada posada en la transició energètica.
COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT I ALIANCES
L’impacte en el territori és un altre dels eixos estratègics de Cabanyes
entre Valls. Tot el projecte té una forta implicació amb la comunitat local,
s’aposta per proveïdors i persones treballadores de la zona.
De fet, els serveis de proveïment es contracten amb empreses veïnes, i
de manera conjunta estudien fórmules per potenciar el territori des de
sengles productes.
En aquest sentit i donat que tenen molta visibilitat a les xarxes, han
promocionat les empreses proveïdores posant en valor la proximitat, empresa familiar, producte ecològic...
Cabanyes entre Valls també s’implica amb l’associació contra el càncer amb
donacions d’un euro associades a totes i cadascuna de les reserves que es
fan. Enguany l’import que han aportat per aquesta causa ha estat de 1.635€.
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L’acció social continuada s’orienta en aquest tipus d’associació per una
sensibilitat especial per part de la direcció, que també té prevista una
iniciativa per cedir una de les cabanes durant una setmana a famílies
que han tingut un infant amb càncer. Aquesta mateixa sensibilitat els ha
fet participar en el Pigfeet Solidari pel càncer infantil i els esperona a
continuar amb altres iniciatives d’aquest estil.
Cabanyes entre Valls no només cerca aliances per sumar sinó que innova i explora noves fórmules per obtenir relacions potents que aportin valor. Com exemple, l’acord amb què han arribat amb Dior, una marca de
reconegut prestigi internacional, amb qui han pactat que tot el benefici
que Cabanyes entre Valls tregui de la promoció que en faci Dior anirà a
una entitat social. Aquest plantejament inversemblant va captar l’atenció
d’una multinacional no acostumada a mirar més enllà del benefici econòmic invertint en impacte social.
Cabanyes entre Valls està a punt d’iniciar el procés d’acompanyament
per obtenir la carta europea de Turisme Sostenible, una iniciativa que
promou el desenvolupament del turisme en clau de sostenibilitat en
espais naturals protegits d’Europa.
CONCLUSIONS
Cabanyes entre Valls és un projecte molt jove amb un llarg camí per recórrer en matèria de Responsabilitat Social. Neix amb una voluntat clara de
construir un projecte amb sentit que a més de ser viable havia de tenir un
propòsit: crear valor i generar impacte positiu.
Com acostuma a ser habitual amb les empreses que incorporen la gestió
responsable, captem en el seu estil que es tracta d’una empresa oberta a
aprendre, amb una gran voluntat i capacitat per observar l’entorn i aplicar
processos de millora per tal d’avançar en la seva Responsabilitat Social.
Atorguen una gran importància als seus grups d’interès, en especial la
clientela i la comunitat, i intenten potenciar el territori. Per això miren
d’interactuar amb els diferents grups d’interès, creant aliances i generant
sinergies.

Aquesta fitxa ha estat elaborada al 2021 per
Marta Ribera, a partir de les entrevistes realitzades a Àlex López, gerent cofundador de
Cabanyes entre Valls..
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa
i Treball de la Generalitat de Catalunya i
la col·laboració de la Cambra de Comerç de
Barcelona i del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya.
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