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UNA ORGANITZACIÓ NASCUDA DE LA COL·LABORACIÓ AL 
SERVEI DE LES PERSONES DE LA COMARCA DEL PALLARS 
JUSSÀ

Alba Jussà va néixer de la col·laboració de l’Associació Alba amb el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà per implantar serveis per a persones amb 
discapacitat a la comarca. Així, l’any 2014 es van començar a oferir els 
primers serveis sota el paraigües de l’Associació Alba i al 2017 es va dotar 
de personal i d’un equip tècnic propi. 

Va ser l’any 2018 quan es va crear Alba Jussà amb personalitat jurídica 
pròpia: una cooperativa de treball que va néixer amb 4 persones sòcies i 
que va suposar un pas endavant, disposant d’una entitat arrelada al territori, 
àgil i propera a la realitat social de la comarca.

La missió d’Alba Jussà és treballar perquè totes les persones del territori 
del Pallars Jussà disposin dels serveis i suports per viure una vida plena 
en un entorn accessible, inclusiu i solidari. De fet, si bé van començar a 
oferir serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual, cada vegada 
van anar naixent oportunitats i demandes per oferir suports a altres col·
lectius en risc d’exclusió social: persones amb problemes de salut mental, 
joves migrats sols... i es va apostar per l’ampliació de suports, passant a 
oferir acompanyament a totes aquelles persones que necessiten suport 
en algun moment de la seva vida; el territori necessitava disposar d’una 
entitat que hi donés resposta i així s’ha evidenciat.

Actualment es troba en un moment estratègic, en què el gran creixement  
dels últims anys fa necessari sistematitzar l’aposta d’Alba Jussà per la 
gestió de l’RSE.

COMPROMÍS AMB EL BON GOVERN

Alba Jussà forma part del Grup Alba, un grup d’entitats de l’economia social 
que aposta per alinear la seva responsabilitat social amb els 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) i contribuir d’aquesta manera a l’Agenda 
2030  de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible.

La voluntat del Grup Alba i de les entitats que en formen part és incorpo·
rar en el seu pla de treball accions estratègiques en aquesta línia i trans·
metre aquest compromís a entitats, empreses i organitzacions per tal 
de contribuir a fer un territori més socialment responsable i respectuós 
amb els reptes col·lectius. En aquest sentit, ha portat a terme diverses 
iniciatives per incorporar l’aposta per la responsabilitat social i l’ètica a 
la seva gestió:

• Línia de gestió de la Responsabilitat Social de l’Organització.

• Formulació i descripció dels valors al document l’ètica del Grup Alba.

Alba Jussà
Nom de l’empresa Alba Jussà

Sector d’activitat Atenció a les persones

Plantilla 25 persones

Pàgina web albajussa.cat

Adreça C. Pau Casals, 1 (Pl. Mossèn Cassimir) 25620 – Tremp (Pallars Jussà) 

Contacte 973650647 | albajussa@aalba.cat

https://aalba.cat/ca/c/etica-alba-rsc-119
https://aalba.cat/data/eshop/aalba2/uploads/docs/ETICA%20ALBA20_WEB.pdf
http://albajussa.cat
mailto:albajussa%40aalba.cat?subject=
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• Aplicació de l’eina TransparEnt per incorporar el valor de la transparència 
i disposar de criteris, eines, models i suport per poder·ho aplicar a les 
rutines de gestió i comunicació.

• Elaboració del Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària. 

Alba Jussà és una organització de gestió ètica, solidària i participativa que 
busca la innovació fomentant l’emprenedoria en els equips i apoderant les 
persones. Aquesta aposta és present també a Alba Jussà, amb pràctiques 
com per exemple:

• Rendició de comptes: tant internament, afavorint que totes les persones 
que  formen part de l’entitat (sòcies i treballadores),  com externament, 
persones que acudeixen als serveis, famílies i agents del territori perquè 
disposin de tota la informació organitzativa.

• Participació activa de les persones sòcies i de les persones treballadores 
(amb reunions periòdiques i en les assemblees) i de les persones que 
acudeixen als serveis (amb assemblees setmanals).

• Model organitzatiu estructurat des de la proximitat, amb referents que 
assumeixen la responsabilitat dels serveis.

Durant els anys  2020 i 2021, després d’haver estat seleccionada, Alba Jussà 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 de Responsabilitat  
Social per integrar·lo en la seva estratègia i en la seva gestió.

COMPROMÍS AMB LES PERSONES: INNOVACIÓ I QUALITAT EN 
ELS SERVEIS I SUPORTS

Alba Jussà té una cultura inquieta, sempre atenta al seu entorn i a les 
necessitats de les persones del territori per trobar la millor manera de 
donar·los suport des d’una visió respectuosa i flexible, canviant els models 
quan es considera necessari, avançant cap a una estructura de treball per 
projectes i trencant l’estructura clàssica de serveis. 

A través dels projectes es treballen les competències que s’identifiquen a 
cada servei. Es fa de manera transversal amb la finalitat de donar resposta 
a la metodologia d’atenció centrada en la persona, com a eix vertebrador de 
tota l’activitat.

Alba Jussà ofereix serveis en els àmbits del lleure, la sensibilització, el 
voluntariat, la inserció laboral i l’habitatge:

• Club Social: Servei de Lleure Salut Mental

• Centre ocupacional

• Servei d’Atenció a la Vida Independent (SAVI) 

• Servei d’assistència personal

• Pisos vinculats a itineraris d’Inserció Laboral (PIL)

• Inserció laboral en activitats empresarials d’economia social

• Sensibilització contra l’estigma en Salut Mental 

• Altres serveis:

• Camps de treball per a joves de tota Catalunya.

• Gestió d’una botiga de llibres de segona mà a la Pobla de Segur 
en col·laboració amb l’Ajuntament de la Pobla de Segur: “El Jardí 
dels Llibres”. 

https://aalba.cat/ca/c/transparencia-93
https://aalba.cat/ca/c/balanc-social-161
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• Assessorament i suport a famílies: Grups de suport i espais de 
formació per famílies i professionals, suport al Grup d’Ajuda 
Mútua en primera persona en Salut Mental; suport al Grup 
d’Ajuda Mútua per a famílies en Salut Mental.

A més, actualment, i com a mostra del caràcter inquiet i innovador de 
l’entitat, s’estan portant a terme els següents projectes:

• Llavors d’oportunitats: un projecte que pretén generar ocupació gràcies 
a la recuperació de llavors tradicionals del Pallars ·actualment s’ha cre·
at un banc de llavors amb més de 30 varietats· i l’elaboració d’un produc·
te agroalimentari per comercialitzar.  El projecte ha estat reconegut en 
el marc dels Premis La Confederació 2020 en la categoria Transforma·
ció social per la generació d’oportunitats per a persones amb  dificultats 
especials en un territori amb escassos recursos per a aquestes persones, 
portant a terme una iniciativa que a més genera un impacte ambiental 
positiu que suposa un doble valor afegit.

• Projecte per a la promoció de l’accessibilitat cognitiva. Nascut d’una ne·
cessitat identificada al territori, s’ha concretat en la col·laboració amb 
un diari digital del territori que adaptarà les 10 notícies més importants 
de la setmana en lectura fàcil. És el primer diari de Catalunya que porta 
a terme una iniciativa similar.

• A més de l’accessibilitat cognitiva, s’està treballant per promoure l’ac·
cessibilitat dels espais i equipaments comunitaris de la comarca, col·la·
borant amb ajuntaments del territori per fer·ho realitat.

En la prestació de serveis s’aplica la política de qualitat del Grup Alba. 
També, per garantir la resposta a les expectatives de les principals persones  
interessades, es porten a terme enquestes de valoració dels serveis a les  
famílies (un cop l’any) i dos reunions anuals, a més a més de les assemblees 
setmanals de les persones que acudeixen als serveis esmentades abans.

COMPROMÍS AMB L’EQUIP

La cura de les persones treballadores és una de les característiques que 
defineixen la gestió del Grup Alba i s’ha incorporat a la manera de fer 
d’Alba Jussà. 

Algunes de les pràctiques que es porten a terme per cuidar d’aquesta 
dimensió són les següents:

• Sessions trimestrals adreçades a millorar el benestar laboral i a abordar 
algun tema estratègic. En aquestes sessions es porten a terme tallers 
i dinàmiques per millorar aspectes clau com, per exemple: millora de 
la comunicació, gestió de l’estrès, distribució de càrregues de feina, etc. 
En aquestes sessions es posa focus en la cohesió interna entre equips de 
serveis que no comparteixen espais habitualment.

• Flexibilitat per afavorir la conciliació. S’aplica el conveni propi d’Alba, amb 
condicions millorades respecte els convenis genèrics del sector, com en el 
còmput d’hores, per sota de les habituals. Sempre que es garanteixi l’aten·
ció directa a les persones d’acord amb les condicions dels serveis, s’ofereix 
llibertat absoluta per a l’organització de les hores de programació i gestió. 

• Organització de torns en els serveis d’habitatge de tal manera que com 
a molt un professional hagi de treballar dos nits per setmana, i la resta 
una nit. Es van definir també torns fixes, sense rotació, fet valorat po·
sitivament per part de les persones treballadores. Es porta a terme una 
acció de contrast continu per recollir propostes i millores en l’organit·
zació dels torns.

https://laconfederacio.org/que-fem/premis-la-confederacio/premis-2020/
https://aalba.cat/data/eshop/aalba2/uploads/docs/transparencia/Politica%20de%20Qualitat%20Alba.pdf
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• Tancament de serveis en ponts per afavorir la conciliació i descans de 
l’equip.

• Retribució justa de les persones treballadores, d’acord amb les possibilitats 
de l’entitat.

• 65 hores/any de formació per persona treballadora. L’entitat subvenciona 
el 100% del cost de les formacions que es consideren estratègiques i que es 
pacten amb els equips. Davant la proposta d’altres formacions, es valora 
per part de l’organització i es finança una part si és possible.

• Realització d’enquestes de satisfacció a les persones treballadores, per 
recollir les seves valoracions i adaptar l’organització.

• Protocol d’acollida en el qual una persona professional acompanya, com 
a mentora, la persona que s’incorpora.

• Promoció de la rotació entre serveis i projectes, per mantenir la motivació 
dels equips.

COMPROMÍS AMB EL TERRITORI

Alba Jussà va néixer de la col·laboració amb el Consell Comarcal i aquest 
esperit de col·laboració forma part del caràcter de l’organització. 

L’entitat és i vol ser un agent actiu al territori, és un fet estratègic, i en 
coherència amb això es manté una política activa de relacions amb totes 
les administracions de la comarca i la resta d’agents clau.

COMPROMÍS AMB LA GESTIÓ ECONÒMICA RESPONSABLE

El compromís amb el territori es trasllada també a la política de proveïment 
d’Alba Jussà, aplicant criteris de compra de proximitat.

Un dels temes clau de la gestió econòmica és la concentració actual de fonts 
de finançament, essent aquestes les subvencions públiques (principalment 
de la Generalitat de Catalunya) i l’Obra Social “la Caixa”.  Per superar aques·
ta realitat, estan treballant per la diversificació de finançament: oferint  
serveis a clients privats, incorporant la venda de producte propi o amb la 
gestió d’equipaments, com el bar d’un casal cívic.

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

El Grup Alba disposa del Projecte Alba Verda, en el qual es defineixen 
accions i mesures que es porten a terme per a tenir cura i ser respectuosos 
amb el medi ambient, i que ofereixen un marc d’acció a Alba Jussà.

Algunes de les accions concretes que es porten a terme són les següents:

• Recollida selectiva de residus i reciclatge.

• Promoció de la reutilització de materials. Per exemple, davant qualsevol 
acció que requereixi materials concrets, es porten a terme crides perquè 
les persones de la comarca puguin aportar objectes que ja no fan servir 
per donar·los així una segona vida.

• Pautes per a l’ús de materials reutilitzables (tasses, embolcalls...).

• Ús de materials reutilitzables.

En els equipaments en els quals Alba Jussà és qui decideix la contracta·
ció de proveïdors, s’aposta per una cooperativa proveïdora que garanteix 
energia provinent de fonts renovables. En aquells espais cedits per ajunta·
ments i en els quals la contractació no depèn de l’entitat, s’apliquen pautes 
d’ús responsable de l’energia.

https://www.youtube.com/watch?v=WnDNLsSmPCI&feature=youtu.be
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CONCLUSIONS

En un territori on les persones amb discapacitat i les persones en situació 
 de vulnerabilitat no disposaven de serveis per al desenvolupament del 
seu projecte de vida, el naixement d’Alba Jussà, des de la col·laboració  
de l’Associació Alba i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, va suposar 
un salt qualitatiu en l’oferta de suports per a aquestes persones. 

El ràpid creixement de l’organització confirma la necessitat que existia 
i que la cooperativa ha vingut a cobrir. Ara es troba en un moment clau 
de sistematització i organització interna per seguir donant resposta al 
creixement futur de serveis i suports que es preveu.

Aquesta fitxa ha estat elaborada el 2021 per 
Nekane Navarro, a partir de les entrevistes 
realitzades a Maria Helena Vicente, directora 
tècnica d’Alba Jussà.

La fitxa reflecteix informacions aporta·
des 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 desen·
volupament de la responsabilitat social 
a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes correspon a 
empreses participants en el programa 
RSE.Pime, amb el suport del Departa·
ment d’Empresa i Treball de la Gene·
ralitat 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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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA

ALOVA, SL, fundada el 2001 com a operador logístic 3PL (Third Party  
Logistics), és una empresa familiar l’origen de la qual se situa 14 anys 
abans a l’entorn del sector del transport. Va començar com una forma  
d’aprofitar la nau que guardava els camions a les nits i amb el temps 
ha esdevingut un operador integral 4.0 especialitzat en el sector  
de la salut, que proporciona gairebé tots els serveis relacionats amb 
la logística que una PIME del sector pot necessitar: importació 
de cosmètics, “mostrateca” (emmagatzematge en condicions de  
temperatura controlada de mostres de cada producció), preparació  
de comandes convencionals i web, aplicació de sleeve (etiquetatge,  
empaquetatge i decoració amb plàstics especials), i manipulat en general 
(redecoració, preparació de pacs promocionals i re·embalatge).

Treballa majoritàriament per al sector de la salut (productes cosmètics, 
productes sanitaris, farmacèutics, alimentaris i ecològics). Disposa de 
dues naus a Granollers amb una superfície conjunta d’uns 2.000 m2 i una 
capacitat d’emmagatzematge de 3.000 ubicacions de producte. El volum 
d’operacions supera les 5.000 unitats de producte expedides al dia cap a 
tot el món (comandes web internacionals).

Sota el lema “som el teu departament de logística”, ofereix un alt nivell 
d’integració amb la clientela, agilitat, qualitat de servei i assessorament 
personalitzat que li permet optimitzar i minimitzar els costos logístics 
a la clientela.

Aquesta optimització de costos logístics suposa un element d’alta compe·
titivitat al sector, que requereix d’una constant millora dels processos de 
la clientela, i la creació de sinergies entre els serveis comuns a diverses 
empreses i clientela alhora.

L’agilitat implica un alt nivell d’innovació i millora continuada amb 
constants nous petits condicionaments per donar servei a mida de cada 
situació i diversificació adaptada a les necessitats del món canviant de 
la logística. Innovar també requereix donar constantment més i més 
serveis i solucions a la clientela i invertir en maquinària i utillatge es·
pecífics (quan ha calgut fins i tot de desenvolupament propi). Al 2021 
preveuen patentar algun dels seus desenvolupaments.

L’alt nivell d’integració suposa que cal que es vagin incloent millores 
constants en tecnologies de la informació i comunicació (TIC), com per 
exemple amb el comerç electrònic amb la compatibilitat i connexió amb 
les plataformes estàndard Woocommerce o Prestashop de la clientela, o 
oferint sempre informació de l’estoc i de les operacions en temps real a 
la clientela (serveis logístics 4.0).

ALOVA, SL
Nom de l’empresa ALOVA, SL (Actividades Logísticas del Vallès, SL)

Sector d’activitat Logística

Plantilla 20 persones

Pàgina web alovasl.com

Adreça Camí Can Ferran, 4 – Nau 8 - Pol. Ind. Coll De La Manya - 08403 Granollers (Vallès Oriental) 

Contacte 93 579 54 16 - info@alovasl.com

https://www.alovasl.com/
mailto:info%40alovasl.com?subject=
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En general la seva clientela 3PL es composa d’una desena de PIMES i MI·
CROPIMES, on la integració amb les empreses clients vol dir alhora una in·
tegració amb les persones que les conformen, de manera que per ALOVA SL, 
la seva clientela sempre té nom i cognom més que una raó social, i a més a 
més hi mantenen sempre una relació i acords a llarg termini. Per al cas espe·
cífic de manipulats tenen un nombre més alt d’empreses clients, acostumen 
a ser empreses més grans, i les feines poden ser més esporàdiques o puntuals.

La cura i desenvolupament de les relacions personals són tant importants 
a nivell extern com intern, on la mitjana d’antiguitat de les persones que 
hi treballen és molt superior als deu anys.

ENFOCAMENT DE L’RSE

En ser una empresa familiar, s’enfoquen a les persones, i malgrat que el 
sector econòmic demana una flexibilitat elevada, l’horari laboral en gene·
ral es de 8 del matí a 6 de la tarda, tot i que ara en temps de COVID ·que 
per ser empresa de primera necessitat no han tancat tot i patir una caigu·
da important de l’activitat i un increment del costs dels EPI·, han adaptat 
l’horari a 7 del matí a 3 de la tarda, fet que per als llocs de treball de les 
àrees d’administració i manipulat (bàsicament ocupats per dones) ha estat 
especialment agraït. Un cop passat el moment àlgid del confinament s’ha 
hagut de tornar a estendre la jornada al magatzem i al manipulat per tal 
de donar el servei i la productivitat que la clientela requereix.

Les característiques i manera de fer d’aquesta empresa familiar també  
faciliten que es puguin atorgar determinades opcions de flexibilitat laboral  
individuals segons les càrregues de treball.

Com acostuma a ser habitual en PIMES, el focus i interès actual per avan·
çar en RSE és formalitzar, estructurar i documentar les bones pràctiques 
disperses en els diferents àmbits, per tal de facilitar la seva incorporació a 
les habilitats ja instal·lades de gestió de sistemes i processos de l’empresa.

Ara mateix l’objectiu és posar negre sobre blanc pel que fa a persones, clien·
tela, proveïment, relació amb la comunitat, etc. per tal de gestionar·ho millor 
i posar·ho en valor quan calgui. S’ha de tenir en compte que cada cop és un 
aspecte més important per a l’adquisició de nova clientela, així com també  
facilita enormement el compliment normatiu en assegurar·se anar més  
enllà dels mínims legals i acreditar·ho així en els diferents àmbits.

L’RSE forma part del valor afegit que aporten a la clientela que, en un sec·
tor amb alts nivells d’informalitat i precarietat laborals, sovint se centra 
exclusivament en el preu. Ser el ‘departament logístic’ de la clientela ha 
estat possible entre empreses que valoren la seva capacitat d’immersió i 
aportació de valor a la indústria 4.0 més que només el preu, i aquesta és la 
seva aposta de futur.

Durant els anys 2020 i 2021, després d’haver estat seleccionada, ALOVA 
SL ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació 
empresarial Respon.cat. Per mitjà del procés de capacitació i consulto·
ria, 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 de 
Responsabilitat Social per integrar·lo en la seva estratègia i en la seva gestió.

INNOVACIÓ RESPONSABLE COM A IMPULSORA DE L’RSE

En un sector amb tanta informalitat, ha calgut que ALOVA SL hi competei·
xi amb alts nivells d’agilitat i formalitat, i en molts casos l’adquisició de nova 
clientela es produeix quan prèviament han provat de cercar només el preu.
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La seva aposta no és la de competir en preu sinó en qualitat, entesa en el 
sentit més ampli, i incorporar el màxim de tecnologia possible en tots els 
processos. N’és un bon exemple la solució en logística inversa per la qual 
han apostat davant la necessitat de millorar les entrades i especialment re·
entrades a magatzem. Els productes farmacèutics tenen codis QR que ho 
integra tot, però en la resta s’identifiquen pel seu codi de barres i també pel 
codi de lot o data que acostuma a estar sota els envasos i en formats poc ac·
cessibles per a la lectura automatitzada, i sovint separat del codi de barres. 
En el marc d’un projecte amb ACCIÓ (els cupons 4.0), s’està treballant en 
un sistema basat en la intel·ligència artificial que permeti la lectura òptica 
amb càmeres i ho integri en el sistema de gestió, de manera que permet la 
identificació unívoca de cada producte, quelcom imprescindible en sectors 
com el cosmètic.

Tanmateix, no sempre les innovacions introduïdes són tan clarament defi·
nibles en un projecte. En la majoria de casos són petites millores continua·
des que generen un gran valor afegit de forma conjunta, com en la invenció 
d’utillatges per poder fer certs manipulats o simplement amb petits ‘trucs’ 
que fan que la feina surti i es faci millor.

N’és un exemple l’aplicació que fan amb el que s’anomena ‘envàs cònic’, que 
requereix que l’etiqueta o l’sleeve mantingui l’horitzontalitat malgrat la for·
ma de l’envàs (per a mantenir per exemple la correcta lectura dels textos). 
Cada petit repte s’afronta amb una petita invenció.

Un altre exemple és el “Robus·Pack”, un sistema d’sleeve amb el que 
asseguren que dos productes empaquetats junts no se separen ni es  
mouen dins.

Mantenen un alt nivell d’implicació i participació amb iniciatives de l’en·
torn. ALOVA SL és sponsor del Beauty Clúster Barcelona, un dels que té 
l’estrella de plata a nivell internacional; també és sòcia directa de PIMEC i 
gaudeix també dels beneficis de la seva ubicació en un “Polígon Empresarial 
de Qualitat”, acreditat per la CEPE (Coordinadora Espanyola de Parcs Em·
presarials), gràcies a la tasca desenvolupada per l’Ajuntament de Granollers 
i el suport de l’Associació d’Empresaris i Propietaris del Polígon Industrial 
de Coll de la Manya, pel que fa al disseny d’un parc empresarial que tingui 
totes aquelles infraestructures i serveis necessaris per la correcta operativa 
de la indústria.

En la seva comunicació amb la clientela incideix en especial en transmetre 
el cost de la no qualitat que té per a la clientela, com ho és l’associat a què 
el producte no sigui al lineal al seu moment, un ràtio d’incidències el més 
proper a zero possible, o el relacionat amb la ruptura del pac o sleeve (en 
especial és fefaent en casos on el pac inclou productes de diferent mida i 
volum, on cal assegurar la seva immobilització). En casos on l’acabat sí que 
importa, és on l’empresa hi pot aportar més valor afegit, i per tant els sectors 
on això es valor són els objectius d’ALOVA SL.

L’assessorament a mida fa que cada producte d’empresa client sigui un nou 
repte, amb acompanyament en els serveis lligats amb el reciclatge, reco·
manacions en el disseny dels símbols, pre·talls als packs per a facilitar·ne 
l’obertura, coneixement en envasos ecològics, reduir la no·qualitat, etc., que 
podran abordar gràcies a aquestes petites invencions que formen part de la 
manera de ser com a empresa i de cada persona que hi treballa, en el marc 
de la filosofia de ser part i ser el departament de logística dels clients.

Fins i tot en molts casos incorporen també fer de central de compres en 
aquells materials logístics d’ús més habitual, com per exemple materials 
d’embalatge (film, caixes, precinte, etc.).
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COMPRA DE PROXIMITAT COM A VALOR AL SECTOR LOGÍSTIC

La filosofia que trasllada com a empresa familiar, propera a la seva clien·
tela, a les persones que hi treballen, també l’apliquen al proveïment, on 
més del 90% és compra local o km. 0, establint relacions de confiança a 
llarg termini, i acompanyant també en la millora continuada a les empre·
ses proveïdores davant d’alguna nova necessitat que els pugui sortir.

Atès que és una empresa certificada en ISO 22716, disposa d’un mecanis·
me d’avaluació i d’homologació de les empreses proveïdores.

El mateix principi s’aplica a la resta d’àmbits econòmics de l’RSE, mante·
nint per exemple un estricte respecte a la competència lleial i cooperant 
amb altres empreses del sector quan és necessari o està en disposició de 
fer·ho quan calgui, tal i com han fet durant força temps.

Amb les administracions públiques, més enllà d’aplicar els principis de 
la fiscalitat responsable, també estableixen un marc de col·laboració quan 
se’ls cita o demana col·laboració des de les administracions públiques, en 
especial les locals. 

GANES DE TORNAR-LES A VEURE

La proximitat és un valor també essencial en l’àmbit de les persones que 
hi treballen. L’empresa disposa per a l’activitat ordinària d’un grup estable 
de 20 persones, totes amb contracte indefinit, mentre que per les activi·
tats punta o estacionals s’acostumen a contractar depenent de l’any entre 
15 i 20 persones a través d’una empresa de treball temporal. En la mesura 
que es pot anar consolidant activitat, com ara recentment ha passat, s’ha 
incorporat a la plantilla fixa una persona que havia vingut treballant de 
forma temporal.

De la mateixa manera que a l’empresa li agrada ser valorada per part de 
la clientela per quelcom més que el simple preu, les persones amb respon·
sabilitats directives també tenen en la seva essència el desig de valorar les 
persones primer com a tals, abans que com a treballadores, i més encara 
també per necessitat estratègica, perquè per les activitats puntuals i esta·
cionals també volen tenir·hi els millors professionals. Volen que les perso-
nes repeteixin, volen tornar a veure·les, i si fos possible les incorporarien 
en la plantilla fixa. Aquest és l’esperit amb que es gestionen les relacions 
amb les persones col·laboradores.

Les tasques que han de desenvolupar requereixen en general d’una habi·
litat i productivitat que no tothom és capaç de fer, atès que per fabricar el 
que sempre acostumen a ser sèries curtes, ALOVA SL vol ser un refugi 
per a bons i bones professionals el lloc de les quals en altres empreses 
seria robotitzat, i en canvi aquí no es fa perquè cal flexibilitat funcional, 
adaptació i aquesta capacitat de poder fer les petites millores i aportacions 
que en el dia a dia fan de la innovació la raó de ser empresarial.

Ser una empresa desitjada per a treballar·hi vol dir també oferir un tracte 
just, tant personal com econòmic, i proporcionar ocupabilitat futura, enca·
ra que sigui en altres empreses. Per aquest motiu, per exemple, l’empresa 
atorga un certificat de bones pràctiques intern a aquells treballadors que 
mostren domini de les bones practiques de fabricació de productes cosmè·
tics a fi d’enriquir·los el currículum. 

ALOVA SL és una empresa en certa mesura de poca tecnologia i alta 
intensitat de tasques humanes, per bé que la tecnologia i els utillatges i 
utensilis els ajuden a fer·ho millor, però seguirà sent de màxima intensi·
tat humana.
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L’empresa està sota el conveni de la fabricació i envasats per a tercers, i la 
pràctica totalitat de la plantilla té complements salarials que permeten 
estar força per sobre del salari mínim fixat per conveni. Disposa d’un pla 
de formació anual per al seu personal i d’una formació d’acollida a noves 
incorporacions (fixes o temporals), a banda lògicament de les instruccions 
de seguretat en el lloc de treball.

En aquets sentit, es manté un cert ànim de formalització i seguiment de 
les pautes que determina l’ISO, per tal de garantir un entorn professional, 
a banda del familiar, que s’aporta a través del tracte just.

La història ha posat a prova aquest sentit, en especial quan el 2008 van 
superar la crisi amb èxit, mantenint el mateix equip humà malgrat les 
circumstàncies.

VERS L’RSE ACTUAL I FUTURA: SLEEVE I LOGÍSTICA 4.0

El principal mecanisme de formalització que ha tingut fins ara l’empresa 
ha estat el sistema de gestió implantat amb la certificació ISO 22716 
(qualitat en sector cosmètic). Cal afegir·hi el compliment normatiu, en 
especial les auditories i mecanismes de l’agència del medicament i la  
Generalitat de Catalunya, per controlar que no s’envia res en quarantena  
ni caducat, i tenir traçabilitat logística, atès que tot el que entra a les  
seves instal·lacions en surt, només se’n fan transformacions de pac,  
sleeve, etc. La traçabilitat i logística inversa doncs és un aspecte molt  
controlat i formalitzat. Això mateix passa també amb el reciclatge selectiu  
de residus, que es fa de manera escrupolosa i sempre amb gestors  
autoritzats. 

El sistema disposa d’una persona que hi dedica part del seu temps, com a 
tècnic responsable de processos associats als sectors de cosmètics, farma·
cèutics i qualitat en general.

Tot i això, com és habitual en les PIME pel que fa a l’RSE, la gestió no és 
prou formalitzada, i és aquesta la voluntat per seguir caminant de la mà per 
a fer l’embolcall ideal de la gestió responsable del que ja es ve fent i es pot fer 
a futur, incloent també aquells aspectes com els ambientals o socials en què, 
malgrat que com a gestora 3PL no hi té una responsabilitat ni veu directa 
(és el client el que dissenya i decideix què vol), sí que hi pot incorporar un 
acompanyament i una innovació que prengui forma de valor afegit al servei 
que s’hi ofereix.

CONCLUSIONS

ALOVA SL disposa d’una quantitat important de bones pràctiques,  
moltes de les quals provenen del tarannà familiar de l’empresa i les  
ganes de treballar bé i sentir·se bé a l’hora d’acabar la jornada laboral. Tot 
ben alineat amb l’activitat i molt vinculat amb l’essència real de l’RSE: 
la millora lenta però continuada en tots els àmbits de gestió empresarial. 
Avançar en la formalització és sense cap mena de dubte el camí adient 
en el punt actual.

Aquesta fitxa ha estat elaborada al 2021 per 
Xevi Agulló, a partir de les entrevistes rea·
litzades a Josep Manel Rodeiro, director de 
qualitat i sistemes, i a Nuria Muñoz Córdoba, 
sòcia i directora financera, d’ALOVA.

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini·
ciativa 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 Departa·
ment d’Empresa i Treball de la Gene·
ralitat 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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DESCRIPCIÓ DE L’ORGANITZACIÓ 

L’Associació d’Agents immobiliaris de Catalunya (AIC) és una associ·
ació que agrupa el col·lectiu d’agents immobiliaris associats i el repre·
senta davant la societat. En tant que associació professional, la finalitat 
essencial és defensar la professió, els interessos professionals dels agents 
immobiliaris i protegir els consumidors. 

Per aquest motiu, tots els agents immobiliaris que en formen part estan 
degudament inscrits en el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya, 
obligatori per a l’exercici de l’activitat immobiliària a Catalunya, i se  
sotmeten de manera voluntària a un codi de conducta i disciplina. 
L’AIC agrupa el col·lectiu d’agents immobiliaris més gran de Catalunya, 
amb més de 3.500 membres homologats per la Generalitat, uns 2.000 
dels quals ho són de manera directa i la resta per mitjà dels Col·legis  
professionals. 

També disposa de tres membres institucionals: els Col·legis d’Agents de 
la Propietat Immobiliària de Barcelona, de Girona i de Lleida. Si bé fan les 
mateixes funcions, les persones col·legiades tenen titulació universitària.  
L’AIC permet associar la resta de professionals.

Es pretén ser el referent de bones pràctiques i de control dins del sector 
immobiliari, que de fet correspon a la visió corporativa. I en el seu dia a 
dia treballa per:

• Impulsar normatives que protegeixin al consumidor i facilitin l’accés 
universal a l’habitatge.

• Transformar i reactivar el sector immobiliari, creant un futur millor.

• Ser els professionals que assessorin amb confiança els consumidors en 
les seves transaccions immobiliàries. 

Amb una trajectòria de més de 60 anys, l’organització líder en el sector 
de la mediació immobiliària a Catalunya posa al servei dels consumidors 
el coneixement expert dels seus agents i una oferta immobiliària àmplia 
en el territori.

La missió es dirigeix tant al col·lectiu professional com a la ciutadania:

Aconseguir que qualsevol ciutadà accedeixi a l’habitatge amb la major 
garantia i tranquil·litat. Oferir als nostres agents serveis que facilitin la 
seva tasca diària i augmentin les seves oportunitats de negoci.

Cal destacar que disposar d’un gran portal immobiliari, conjunt amb els 
Col·legis d’API.

Els valors de l’organització són:

• Experiència i coneixement

Associació d’Agents Immobiliaris 
de Catalunya
Nom de l’empresa Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya

Sector d’activitat Serveis immobiliaris

Plantilla 45 persones

Pàgina web espaiapi.cat

Adreça Gran Via de les Corts Catalanes, 622, pral. · 08007 Barcelona (Barcelonès)

Contacte 933 175 462 | info@api.cat

http://espaiapi.cat
mailto:info%40api.cat?subject=
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• Seguretat i garantia

• Protecció

• Professionalitat

API.cat és el portal immobiliari de l’AIC juntament amb els col·legis i 
posa al servei dels consumidors el coneixement expert dels seus agents i 
una oferta immobiliària àmplia en el territori.

CULTURA EMPRESARIAL DE RESPONSABILITAT SOCIAL 

Atesa la limitació dels impactes de l’associació, consideren que la seva 
principal responsabilitat davant la societat està en la capacitat d’influ·
ència en el conjunt del sector. Precisament, un dels objectius centrals 
que pretén l’AIC és la transformació del negoci, un repte que exerceixen 
davant el col·lectiu i que inclou un enfocament de responsabilitat social. 
Per això, a més de serveis com l’assessorament jurídic, ofereixen molta 
formació, i encara han ampliat l’oferta.

Però també han aprofitat la situació excepcional de la pandèmia per Co·
vid·19 per llançar el projecte API Respon adreçat directament a la ciu·
tadania per resoldre dubtes al voltant de l’habitatge en temps de pan·
dèmia. Ha estat una novetat, però ara faran evolucionar el servei i ja 
el mantindran per sempre. S’hi resolen dubtes com ara sobre lloguer 
social, ajuts... Entenen que és un gran projecte de responsabilitat social, 
centrat en l’àrea de negoci, i que parteix del fet que molta gent no exer·
ceix els seus drets per desconeixement.

Durant el 2020 i 2021, després d’haver estat seleccionada, l’Associació 
d’Agents Immobiliaris de Catalunya ha participat en el programa RSE.
Pime, organitzat per l’associació empresarial Respon.cat. Per mitjà del 
procés de capacitació i consultoria del programa, l’empresa ha pogut 
identificar les seves bones pràctiques i les àrees de millora, i es proposa 
avançar en la gestió de l’RSE, amb l’aprovació d’un Pla d’Acció de Res·
ponsabilitat social per integrar·lo en la seva estratègia empresarial.

COMPROMÍS AMB EL SECTOR I AMB EL BON GOVERN

L’AIC està liderant la unió del sector amb actitud integradora per su·
perar les diferències i l’establiment sinergies amb la resta de col·lectius 
afins amb l’objectiu de representar i defensar els interessos dels agents 
amb la màxima eficàcia davant les Administracions públiques, assolir 
una regulació de l’activitat a tot l’Estat i fer sentir la seva veu. 

En el cas de la relació de l’AIC amb els col·legis, encara que siguin orga·
nitzacions diferents, es treballa amb una gran sinergia i fins i tot hi ha 
persones compartides a les dues juntes directives i a l’equip tècnic per 
assegurar la plena coordinació, fet que és ben valorat pel col·lectiu.

Apialia (www.apialia.cat) va néixer el  2013 com un sistema pioner en 
el sector, pensat exclusivament per a agents del col·lectiu API que volen 
professionalitzar la col·laboració amb altres agents de la seva zona i fer 
de les operacions compartides un dels puntals del seu negoci. Apialia 
suposa una plataforma de col·laboració entre agències, amb més de 300 
formant part d’alguna de les 21 agrupacions comercials immobiliàries 
d’aquesta xarxa. A més de compartir la comercialització d’immobles, 
Apialia permet la gestió centralitzada de serveis i fa un esforç per de·
senvolupar la cohesió de grup com a clau per a l’èxit. Assigna coachs 
que dinamitzen els grups i fomenten la col·laboració dels integrants, així 
promou la formació continuada, fet que ha permès aconseguir, en cadas·

http://www.apialia.cat
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cuna de les agrupacions, un clima de col·laboració, confiança i transpa·
rència, reforçada per mitjà de networkings i esdeveniments especials, 
que es tradueix en grans resultats de vendes compartides. Cal dir que ja 
abans s’establien relacions de col·laboració de forma espontània i basa·
des en la confiança mútua però la manca de regles de joc clares, transpa·
rència, control de qualitat, etc, en dificultava el funcionament. Per això 
es va crear el mètode Apialia, que inclou un codi ètic.

L’AIC manifesta que la formació és la pedra angular de la professió i 
l’autèntica palanca de transformació dels agents del sector. Per això, el 
2019 es va fer un nou Pla d’actualització i perfeccionament, després d’un 
llarg procés d’anàlisis i revisió de les veritables necessitats formatives 
del col·lectiu amb l’objectiu de fer arribar la formació al major nombre de 
persones dins el col·lectiu API. El pla es composa d’un programa de més 
de 100 cursos en quatre àrees de coneixement: jurídic, habilitats profes·
sionals,  innovació i tecnologia, negoci.

El sector immobiliari, per la rellevància social que adquireixen els temes 
d’habitatge i les dificultats de moltes persones per accedir a un habitatge 
digne, comporta avui una percepció no prou positiva, que se suma a les 
dificultats de comunicar el valor afegit que aporta un API, davant un 
qüestionament de les negocis d’intermediació. Per això, cal mostrar el 
valor afegit que la professió aporta i els costos ocults de visites, contrac·
tes, qualitat...

Igualment es considera que cal vincular la marca API al codi ètic del 
sector, per desmarcar·se de l’intrusisme, i transmetre seguretat i  
confiança. El codi ètic existeix des de fa anys i està previst fer·ne una 
actualització properament.

Com a reptes per a aquesta millora de funcionament i percepció, es pre·
tén implantar noves formes de treballar, fer més formació orientada, pro·
gressar en la cultura pròpia del sector, aprofundir en la professionalitza·
ció, i trencar amb una imatge antiga que no juga a favor. I també apropar 
la innovació al sector de la mediació immobiliària per aportar als agents 
les eines necessàries per transformar digitalment el seu negoci i crear 
ponts amb el sector del PropTech per aconseguir que dissenyin aquelles 
solucions tecnològiques que els agents necessiten. La creació de la web 
mapaproptech.com va permetre disposar d’un mapa ordenat de les em·
preses de PropTech existents al mercat, classificades per categories i per 
a quines tasques i processos immobiliaris serveixen, per tal que saber 
com resoldre cada necessitat del negoci.

Un dels serveis que proporcionen, ja inclòs a la quota, és l’assegurança 
professional, de manera que asseguren que tot el col·lectiu en disposi. 
Totes les persones associades disposen dels mateixos drets. 

ORGANITZACIÓ ORIENTADA A LES PERSONES

L’associació té una plantilla de 45 persones, que equivalen a unes 20 jor·
nades completes ja que tenen dedicacions compartides amb el Col·legi.

Existeix un Comitè d’igualtat per la paritat, que ha promogut algunes 
accions de sensibilitza·ció en línia, webinars, per promoure la igualtat i 
la paritat en el sector. En aquest sentit, s’intenta promoure, en la mesura 
del possible, la igualtat en els càrrecs.

Respecte al funcionament intern de l’AIC, es tracta d’una organització 
participativa, que fan moltes juntes on tothom és escoltat i pot proposar.
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COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT

L’AIC entén que l’activitat de qualsevol organització genera impactes en 
la societat d’alguna o altra manera i per això va crear un programa de 
responsabilitat social corporativa orientat a la comunitat que els permet 
desenvolupar accions orientades a contribuir a la millora de l’entorn. 

Api Solidari

Api Solidari (www.apisolidari.cat) és una iniciativa conjunta de l’AIC i els 
col·legis professionals, iniciada el 2019, que serveix per fer d’altaveu i pro·
moure les iniciatives solidàries en el sector a partir de la col·laboració entre 
professionals. Des d’aquesta plataforma, altres agents del col·lectiu poden 
sumar·se a les iniciatives solidàries de companys i tenir així un paper actiu 
a la societat. Aquest va ser el cas del Repte Gota a Gota, campanya de dona·
ció de sang a la qual es va sumar tant l’equip de l’AIC com les persones API 
que ho van desitjar.

Repte Gota a Gota

El Repte Gota a Gota és un projecte solidari de recol·lecta de sang entre el 
col·lectiu que persegueix salvar vides amb el major nombre de donacions 
possibles. Els beneficis no són només socials sinó que també de salut per al 
mateix donant.

Si, per exemple, un col·legiat inicia aquesta campanya de donació de sang, o de 
col·laboració amb la Marató de TV4 o una per adquirir vàlvules per l’Hospital 
de Sant Joan de Déu, conviden la resta d’API a afegir·se a la iniciativa. Es trac·
ta d’iniciatives filantròpiques que permeten generar sentiment de col·lectiu 
compromès, i que són un primer pas de cara a desenvolupar nous models.

Tanmateix, la Covid·19 ho va alterar tot: van abandonar la línia que porta·
ven i van focalitzar l’energia a donar resposta a les necessitats del moment, 
com ara a localitzar gent gran que havia quedat aïllada en temps de con·
finament, o facilitar que metges i serveis assistencials tinguessin lloc per 
dormir, de manera que, a partir de demandes de l’Administració, van posar 
habitatge moblat disponible per a necessitats urgents. 

• La iniciativa “Emergency home”, d’àmbit estatal, facilita immobles als sani·
taris que estan assistint els malalts per COVID·19 en els diferents centres 
hospitalaris perquè puguin descansar en un entorn aïllat, eliminant el risc 
de contagi a les seves famílies. 

Un cop iniciat el camí de retorn a la normalitat, s’han posat en marxa una 
newsletter sobre solidaritat per recordar projectes on es puguin adherir i 
col·laborar.

Donar sostre a famílies en risc d’exclusió social

La crisi d’emergència sanitària i social ha agreujat la situació de moltes per·
sones que avui dia es veuen abocades a viure al carrer, donada la impossi·
bilitat de fer front a les despeses que comporta disposar d’un habitatge. La 
crida a APIs permet contribuir·hi per tal que una família pugui superar 
una difícil situació i tenir un futur millor. El Col·legi d’API de Barcelona, 
per exemple, ha apadrinat un pis social dels 20 que tutela la Fundació del 
Convent de Santa Clara (Manresa), assumint·ne el lloguer de tot un any.

Comparteix solidaritat

API Solidari vol ser la plataforma que promou que els API destinin una part 
dels seus honoraris a contribuir en algun projecte social. Els anomenats “am·
baixadors” donen un import fix o un % dels honoraris de les seves operacions 

http://www.apisolidari.cat
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de venda o lloguer de forma trimestral o semestral per a contribuir amb la 
causa seleccionada. Per exemple, un 10% de les operacions del lloguer o 30€ 
de les operacions de venda. Algun dels projectes beneficiats han estat Aldees 
Infantils SOS, o la recerca del càncer infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Plantació d’arbres

Plantar un arbre és una de les accions més importants per frenar l’augment 
del diòxid de carboni a l’atmosfera. Gràcies a la plantació d’arbres es pot 
contribuir a frenar la desforestació i recuperar espais degradats. Es ne·
cessiten 22 arbres per a suplir la demanda d’oxigen d’una persona al dia. 

Mitjançant els col·legis, que són membres institucionals de l’AIC, es 
col·labora de forma regular amb:

Es manté un conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de Barcelona 
amb la finalitat de contribuir en el desenvolupament del Servei de Media·
ció en l’Habitatge d’aquesta entitat. L’objectiu d’aquest servei és atendre 
famílies amb problemes greus de pagament dels seus habitatges i propor·
cionar·los solucions d’allotjament.

Es col·labora amb la Fundació Esclerosi Múltiple, com a soci·empresa i, a 
més, és la distribuïdora de la revista Immoscòpia, participant en la cam·
panya de difusió i recaptació de fons de les seves accions Mulla’t i Navega 
per l’Esclerosi Múltiple. 

Es col·labora amb la Fundació Ecotic per difondre, de manera conjunta, 
la conscienciació ambiental envers la importància de gestionar correcta·
ment els residus i la necessitat de separar·los en origen. 

Es dona suport a l’Associació Espanyola Contra el Càncer, se cedeix un 
espai publicitari gratuït a la revista Immoscòpia i es participa a la seva 
col·lecta anual amb el grup de voluntariat corporatiu.  

Es col·labora de forma regular amb Special Olympics Catalunya, una as·
sociació sense ànim de lucre que fomenta la pràctica de l’esport entre les 
persones amb discapacitat intel·lectual per tal de contribuir al seu des·
envolupament personal i la seva integració en la societat. Per exemple, 
participant de forma regular en la realització del Jocs Special Olympics. 

Es col·labora amb la Fundació Banc dels Aliments, ja sigui participant 
a les campanyes de Nadal o fent aportacions puntuals, i en la recollida 
d’aliments per tal que els facin arribar a les persones més necessitades. 

Recollida de joguines i llibres nous i usats. S’han organitzat campanyes de 
recollida de joguines i llibres nous i usats durant el Nadal, iniciativa que 
hagués estat impossible sense la tasca coordinadora de les delegacions te·
rritorials i la col·laboració dels agents. 

COMPROMÍS AMB EL PLANETA

Els impactes ambientals com a associació són limitats i centrats especial·
ment a l’oficina i els esdeveniments. El fet d’estar en un habitatge amb 
element de protecció cultural dificulta fer una intervenció per millorar 
l’estalvi energètic, i durant la pandèmia de Covid·19 han augmentat con·
sums per la necessitat de ventilació. 

A banda de les bones pràctiques que puguin fer d’oficina verda veuen un 
potencial en la divulgació de bones pràctiques ambientals i d’RSE en ge·
neral entre els destinataris del seu butlletí.

Una de les matèries més rellevants és la certificació energètica dels im·
mobles, que han impulsat amb formació.

https://caritas.barcelona/es/
https://www.fem.es/
https://www.ecotic.es/
https://www.aecc.es/es
http://www.specialolympics.cat/
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CONCLUSIONS

L’AIC, juntament amb els col·legis del sector, estan fent un gran esforç 
de modernització del sector, que inclou professionalització, tecnologia, 
formació, però també aspectes més intangibles com l’estil, les col·labora·
cions, o l’ètica, i finalment la manera com el mateix col·lectiu es percep i 
és percebut. A més, posen èmfasi en la voluntat de garantir la protecció 
dels drets de les persones consumidores i usuàries en matèria d’habitat·
ge i afavorir l’accés a un habitatge digne per a qualsevol ciutadà.

La incorporació de la responsabilitat social forma part d’aquest camí cap 
a l’excel·lència en el sector, i amb la voluntat de ser líders en pensament i 
acció, explorant noves maneres d’aportar valor als agents i donar respos·
ta a les necessitats. Un nou pas serà la previsió de crear una comissió de 
responsabilitat social, de la mateixa manera que ara per ara ja disposen 
de la d’igualtat. 

Aquesta fitxa ha estat elaborada el 2021 per 
Josep Maria Canyelles, a partir de les entre·
vistes realitzades a Javier Peralta, responsa·
ble de Màrqueting.

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini·
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya.   

Aquesta sèrie de fitxes correspon a empre·
ses 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 Co·
merç de Catalunya.







Arquitectura de la 
Utopia, SCCLP

www.respon.cat

Iniciativa empresarial per al 
desenvolupament de la responsabilitat 
social a Catalunya

r es pon. c at
GESTIÓ RESPONSABLE, EMPRESA SOSTENIBLE

Bones pràctiques
de Responsabilitat
Social 2020-2021





35

Iniciativa empresarial per al 
desenvolupament de la responsabilitat 
social a Catalunya

r es pon. c at
GESTIÓ RESPONSABLE, EMPRESA SOSTENIBLE

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA

Arquitopia és una cooperativa d’arquitectura sense ànim de lucre,  for·
mada per tres dones professionals compromeses amb una filosofia que es 
basa en tres pilars: la pertinència al lloc, les persones (estratègia social) i 
l’estratègia ambiental.

D’aquí procedeix també el seu nom, com un reflex d’allò que són, de la seva 
essència, ja que és una composició de les paraules gregues arqui (inici) i 
topia (lloc): començant pel lloc, on tot comença. La il·lusió de començar un 
nou projecte, de crear un nou espai i fer realitat els somnis de les persones, 
de la gent, de la societat.

L’objectiu de la cooperativa és treballar en l’àmbit de l’arquitectura incor·
porant uns valors de responsabilitat social, de construcció sostenible i efi·
cient i de respecte per l’entorn, de manera que s’aporti valor a la societat, 
sistematitzant amb eines, aplicant i valorant els conceptes que es volen 
aplicar, aprenent noves metodologies i gestionant l’empresa de manera 
ètica i amb l’estratègia de posar al centre les persones i el medi ambient.

Els agrada fer felices les persones amb els canvis que proposen i amb les  
seves idees, i trobar espais de col·laboració amb altres professionals amb  
qui comparteixen valors i compromisos envers la societat. Per això posen 
molta cura en diferents aspectes com l’escolta activa a la clientela, el lloc de 
creació, trobar els materials adequats i sostenibles per a cada projecte i el  
respecte cap al medi ambient i les persones que seran usuàries finals.

Els serveis que ofereixen són d’obra nova, rehabilitació, interiorisme, co·
bertes verdes, reformes d’escoles, patis i espais de joc, assessorament i ori·
entació i també certificacions oficials i inspeccions.

Arquitectura de la Utopia, SCCLP
Nom de l’empresa Arquitectura de la Utopia, SCCLP

Nom comercial Arquitopia

Sector d’activitat Arquitectura

Plantilla 3 persones

Pàgina web arquitopia.com

Adreça Gran Via, 532 – àtic, 4a, 08011 Barcelona (Barcelonès) 

Contacte 600 296 422 - project@arquitopia.com

http://arquitopia.com
mailto:project%40arquitopia.com?subject=
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COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL

Durant el 2020 i 2021, després d’haver estat seleccionada, Arquitopia ha 
participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresa·
rial 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 de Respon·
sabilitat Social per integrar·lo en la seva estratègia i en la seva gestió.

BON GOVERN

La governança de la cooperativa es fa de forma oberta i fàcil, amb reuni·
ons setmanals per parlar dels projectes i posar en comú les opinions. Tot 
i que existeix l’autonomia individual com a professionals en la pressa de 
decisions, en aquells casos de decisions importants, sempre es prenen en 
comú i de forma consensuada. 

Cadascuna de les sòcies té el mateix pes en la presa de decisions i totes 
les actuacions es fan amb total transparència, tant pel que fa a la gestió de 
projectes com en la part més comercial de la cooperativa.

COMPROMÍS ECONÒMIC

El compromís econòmic amb els grups d’interès, principalment amb les 
empreses i professionals que són proveïdores és total, i per tal de no demo·
rar els pagaments, aquests fan de forma immediata en rebre les factures.

Es reflexa també aquest compromís econòmic en el fet que són una  
cooperativa sense ànim de lucre i, per tant, tots els beneficis econòmics 
que es puguin derivar de l’activitat es tornen a reinvertir en la pròpia 
cooperativa.

COMPROMÍS AMB L’EQUIP DE TREBALL

Per Arquitopia és fàcil treballar en equip. Són tres dones professionals 
que treballen colze a colze, amb transparència i amb un element clau: la 
confiança entre elles de saber que cada una donarà el millor de si mateixa. 
El talent femení unit al compromís i a la compartició de valors socials i  
ambientals. 

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

El compromís amb el medi ambient d’Arquitopia és ferm i a tots els  
nivells. 

Pel que fa a l’organització del treball, per exemple, els desplaçaments 
es fan amb bicicleta, transport públic o a peu, sempre que sigui pos·
sible. Es treballa amb la prioritat de reduir al màxim els residus i es 
fa una gestió responsable dels que es generen a través d’una empresa  
especialitzada. També s’eviten les impressions innecessàries i l’ús  
indiscriminat de tòners i de paper. Només es fa impressió quan és  
veritablement necessària.  

Quant als projectes, Arquitopia incorpora sempre criteris d’eficiència 
energètica, de sostenibilitat i també la possibilitat d’utilitzar materials 
reciclats. Sovint l’escull es troba en qüestions econòmiques perquè l’ús 
d’aquests materials poden encarir els projectes, o bé per normatives 
molt específiques que encara no s’han adaptat. Malgrat tot, s’intenten 
adaptar els projectes per fer·los el màxim de viables i sostenibles. 
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Una de les propostes d’Arquitopia és la construcció de cobertes verdes 
als edificis d’habitatges, oficines, escoles, edificis institucionals... com un 
dels grans canvis arquitectònics que han de desenvolupar·se a les ciutats 
on es concentren grans masses d’edificacions. Crear espais verds, d’es·
barjo i natura dins de cada edifici és una forma de potenciar la sosteni·
bilitat ambiental, la biodiversitat i generar alhora espais de convivència 
i natura per a les persones que comparteixen un edifici.

Actualment estan treballant en un projecte per fer una coberta verda 
en una escola de la ciutat de Barcelona, al barri de Gràcia, que és un 
dels barris amb menys verd per habitant. Aquest projecte les fa sentir 
molt orgulloses per l’impacte positiu que generarà, tant en el medi am·
bient del barri com en la canalla de l’escola que podrà gaudir d’aquest 
espai a l’aire lliure.

Un altre projecte que també es pot destacar per la intervenció en el medi 
ambient és el d’un centre geriàtric a Llansà, on es va desestructurar un 
sol edifici en diversos, de manera que aquests es van desenvolupar en 
petites unitats al voltant d’un espai verd,  amb la finalitat que les perso·
nes usuàries es poguessin sentir com a casa, envoltades de natura i amb 
sortides directes a l’espai exterior.

També al concurs per l’Arxiu de Catalunya, en què es va projectar una 
ampliació de l’edifici existent creant una gran coberta verda que propor·
ciona un entorn més natural, alhora que millora la inèrcia de l’edifici.

COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT 

Arquitopia també treballa en projectes socials, que aporten valor afegit a 
la societat i milloren la qualitat de vida de les persones més vulnerables.

Un d’ells ha estat l’adequació del local “Conviure Net: rentem la roba a 
qui més ho necessita”, en col·laboració amb KippisOn. Es tracta d’una bu·
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gaderia d’autoservei i els diners que es recullen serveixen per ajudar a 
dos col·lectius vulnerables: persones sense sostre i persones grans amb 
dificultats econòmiques. El local disposa també d’un espai de dutxa per 
a les persones sense sostre. Aquesta reforma ha obtingut també l’ajut de 
Cooperació Local del COAC – Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.  

Un altre dels projectes socials en el quals han treballat és la reforma d’un  
local social al barri del Raval de Barcelona,  un espai que utilitzen cada  
setmana unes 400 persones i es realitzen set tipus diferents d’activitats 
que atenen a diferents col·lectius: mares amb infants del barri del Raval en  
situació de vulnerabilitat, persones sense sostre, refugiades i migrants.

A nivell comunicatiu, els agradaria poder fer arribar més informació a 
la comunitat mitjançant les xarxes socials o amb l’edició d’una News·
letter que arribi directament a la clientela i expliqui tots els projectes 
professionals, socials i ambientals en els quals col·laboren i participen, 
de manera que es pugui fer també una tasca informativa i prescriptora 
de nous projectes socials i ambientals, que ajudin a construir un món 
més sostenible.

CONCLUSIONS

Arquitopia és una cooperativa de dones que comparteixen uns valors que 
afloren en cada projecte que desenvolupen, pensant sobretot en les per·
sones i en el medi ambient. La seva aportació a la societat va molt més 
enllà d’una solució simplement arquitectònica i materialista. La seva tas·
ca aporta coherència als projectes alhora d’entendre, crear i viure en un 
espai, de forma sostenible i integradora. Una tasca gens fàcil però que al·
hora les omple de satisfacció: crear valor social i ambiental en un mateix 
espai i al mateix temps.

La fitxa reflecteix informacions aportades 
Aquesta fitxa ha estat elaborada l’any 2021 
per Mercè Casals Martínez, a partir de les 
entrevistes realitzades a Cristina Monjas, 
Cristina Villanueva i Aliki Nikolaou, sòcies 
de la cooperativa Arquitopia.

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini·
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes correspon a empre·
ses 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 Co·
merç de Catalunya.
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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA

L’Associació Sant Martí Esport (ASME) és una entitat consolidada i arrelada a 
Barcelona amb prop de 40 anys d’experiència, que entén l’Activitat Física i l’Es·
port com a vehicle de formació, educació, lleure, socialització i millora de la sa·
lut. Un camí que dura tota la vida i que treballa per la consecució del benestar.

Ser dinàmics i amb capacitat d’adaptació, amb un pensament obert i un equip 
humà preparat, són les seves senyes d’identitat. Transmeten els valors en tots 
els projectes que desenvolupen, amb la voluntat de continuar creixent i ge·
nerant sinergies amb el teixit associatiu, empreses i ens públics de l‘entorn.

Una entitat que ha crescut i continua creixent prenent com a base el compro·
mís social i la il·lusió. Adaptant i millorant els serveis a les noves tendències 
i necessitats socials i augmentant l’oferta en els camps que conformen la car·
tera de serveis de l’entitat.

Diferents perquè entenen l’individu com un ésser integral, que en cada etapa 
de la seva vida té unes necessitats diferenciades i al qual s’adapten contínu·
ament per oferir·li la millor qualitat de vida possible. Per aquest motiu les 
activitats i serveis, orientats a fer que tothom pugui fer esport, comprenen:

• Gestió directiva transparent i directa.

• Programes d’iniciació esportiva, inclusió social, promoció esportiva i  
activitats extraescolars pensades per a nens i nenes.

• Seccions que des de les Escoles Esportives fins als adults faciliten el 
creixement i el desenvolupament de persones mitjançant l’Esport.

• Programes d’Activitat Física, Fitness i Salut amb les últimes tendències 
del sector.

• Programes aquàtics per a totes les edats, tant educatius i terapèutics, 
com esportius i utilitaris.

• La Gestió d’equipaments esportius per a un ús a la carta.

• Propostes saludables i d’entreteniment per a la gent gran.

Per al seu desenvolupament, compten per una banda amb el CEM Verneda, 
el CEM Vintró, el CEM Trinitat Vella i l’Esportiu La Pau, equipaments es·
portius municipals gestionats per l’entitat, i amplien la seva tasca a centres 
educatius, casals de gent gran i espais exteriors del nostre entorn on desenvo·
lupem els programes outdoor. 

Missió

La promoció de l’activitat física, l’esport, la salut i el lleure amb una visió 
integral i evolutiva de les persones mitjançant la cerca de l’excel·lència del 
servei i de la mateixa organització.

Associació Sant Martí Esport
Nom de l’empresa Associació Sant Martí Esport

Sector d’activitat Esport i lleure

Plantilla 130 persones

Pàgina web asme.es

Adreça C. Binèfar 10-14, 08020 Barcelona (Barcelonès) 

Contacte 933054959 | ezequiel@asme.es

http://asme.es
mailto:ezequiel%40asme.es?subject=
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Visió

Ser un referent en la promoció de l’activitat física i l’esport des de la pers·
pectiva dels valors, d’una forma creativa i honesta, tot tenint present la in·
dividualitat de la persona en el marc de la societat.

Valors

Compromís, responsabilitat i transparència en tot el que fem desenvolu·
pant el treball de forma apassionada i honesta.

Innovació i adaptabilitat en els serveis, projectes pensats d’una manera cre·
ativa i en constant evolució.

Proximitat amb la clientela, col·laboradors i entorn, desenvolupant un mar·
cat caràcter social en tot el que es fa.

Professionalitat i compromís de l’equip de treball, de millora contínua i 
adaptabilitat amb l’evolució constant del mercat.

COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL I L’ÈTICA 
EMPRESARIAL

ASME va néixer fa quasi 40 anys d’un moviment veïnal del barri de Sant 
Martí que volia cobrir una necessitat: poder oferir esport escolar a la ca·
nalla. Les persones que van a impulsar el projecte eren persones actives 
i amb inquietuds. D’aquesta iniciativa amb el anys en van néixer altres 
semblants a altres barris de Barcelona. 

Es defineixen com una entitat de proximitat que s’identifica molt amb el 
sentir i tarannà del barri de Sant Marti. Se senten orgullosos de ser una 
de les primeres escoles esportives de barri de la ciutat i de com formen 
part del teixit social de Sant Martí. La seva idea és oferir una oferta es·
portiva que acompanyi a les persones en tots els cicles de la vida i tenir 
una presència en la vida del barri.

Uns dels trets distintius de l’entitat és que es focalitzen en els esports 
minoritaris, tant col·lectius com individuals i d’aquesta manera donen 
cabuda a una major diversitat i inquietuds. 

Recentment s’han expandit al barri de Sant Andreu. Per una banda gesti·
onen l’esport escolar i de barri i per l’altre les diferent seccions esportives.

Les escoles esportives de barri són una eina de vertebració de l’activitat física 
de la ciutat. És un model de col·laboració públic·privat i disposen del suport 
de l’Ajuntament. A més de la part física, que també és important, l’esport és 
una via d’integració social, de salut, de competició sana, de vertebració de 
l’entorn. Per a ells primer està la labor social que fan i desprès l’equipament.

El que volen és que l’RSE els ajudi a realitzar un canvi cultural i també a les 
persones a qui presten un servei. Volen prendre consciencia de tot el que 
fan i poder transmetre·ho en clau d’RSE.

Ara treballen quatre projectes que van lligats.

1. La carta de serveis que ofereixen a la clientela

2. La identitat d’ASME que té a veure amb qui són i amb els sentiments 
de pertinència que tenen lligats a l’escola, tant internament com exter·
nament. 

3. Les persones. Treballen la projecció de les persones i de la seva car·
rera professional. Cuiden l’equip perquè estigui bé i vulguin fer bé la 
seva feina. Està lligat al projecte d’identitat de l’associació perquè vo·
len que el seu sentiment de pertinència sigui fort. 
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4. El client. Aquí fan un procés semblant al que fan amb persones, 
identificant el target i ajustant el projecte a les necessitats, buscant la 
fidelització i que se sentin identificades amb el projecte.

Durant els anys 2020 i 2021, després d’haver estat seleccionada, l’Associació 
Sant Martí Esport ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’as·
sociació empresarial Respon.cat. Per mitjà del procés de capacitació i consul·
toria, 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 de 
Responsabilitat Social per integrar·lo en la seva estratègia i en la seva gestió.

BONES PRÀCTIQUES EN ELS CINC VECTORS DE L’RSE

BON GOVERN

• Tenen una estructura jeràrquica conformada per una Junta Directiva 
formada de persones que ho fan de manera voluntària. Estableixen les 
directrius que ha de seguir l’associació i prenen les grans decisions però 
no entren en la part executiva. El president sí que participa molt en el 
dia a dia de l’entitat i hi està molt involucrat. 

• És importat destacar la confiança que posa la Junta Directiva en la part 
més professional i operativa. Hi ha confiança vers el seu equip executor. 

• Els agradaria molt treballar per gestionar els valors però encara no han 
fet el salt.

AMBIENTALS

Tenen diverses línies:

a) Consum de recursos: treballen a favor de l’eficiència energètica i la re·
ducció de l’utilització de recursos com l’aigua i el gas. Gràcies a petites 
accions s’ha visualitzat l’estalvi econòmic i de consum que comporten i 
això els anima a seguir. Totes les reformes i obres que fan, les fan buscant 
l’eficiència energètica. Participen també en un projecte de l’Ajuntament 
per a l’optimització d’eficiència energètica.

b) Oficina 0 paper: Ja teníen com a objectiu reduir la quantitat de paper 
però amb l’aparició de la Covid·19 i el teletreball han fet el canvi d’una 
manera molt més ràpida. 

c) Mobilitat sostenible: incentiven a través de missatges el foment de la 
bicicleta com a mitjà de transport per la ciutat. 

d) Recollida selectiva: Tenen el projecte fet i quan es recuperin el posaran 
en marxa. És important sobretot, en el seu cas, pel que fa a la recollida d’olis, 
màquines i gasses, fruit de la seva activitat. 

ECONÒMIQUES

• Són una entitat autofinançada. Generen serveis esportius i cobren per 
ells, tenen una quota per a les persones sòcies. Aquí és genera la part 
més gran dels ingressos.

• També reben subvencions per programes específics, que els ajuden sobre 
tot en les seccions de futbol.

• Tenen una entrada petita que ve de la cessió d’espais a altres entitats.

SOCIAL

• Treballen valors com la salut, els hàbits d’higiene i la competició sana del 
jovent al territori. Saben que la seva activitat es realitza en un barri on hi 
ha col·lectius amb necessitats i per tant busquen la integració a través de 
l’activitat esportiva. 
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De vegades treballen amb nois i noies que estan fora del sistema. Per 
aquests casos fan una atenció individualitzada, tenen un programa de  
beques pròpies, a més de les beques municipals, per arribar a la gent jove 
i garantir que pugui gaudir de l’esport en les mateixes condicions que la 
resta de companyes i companys. 

• La multiculturalitat està molt present al barri i dins l’organització és 
una via de gestió. Fan sensibilització i formació a les persones monito·
res perquè tinguin eines per gestionar la diversitat cultural i funcional.  
Al centre de la Trinitat treballen especialment amb gent gran i amb dones. 
Apropen l’activitat física a les dones migrants d’origen musulmà. 

• En ocasions cedeixen espais a entitats de barris perquè realitzin les 
activitats en les seves seus.

SOCIAL

• ASME és una entitat que pren la seva força en l’equip humà i que, per tant, 
ha de poder gaudir i beneficiar·se de la raó de ser de l’entitat, així les més 
de 100 persones que treballen a ASME poden fer ús dels serveis i instal·la·
cions que es gestionen.

• Tenen un pla d’Igualtat, a punt de fer·ne l’actualització.

• Tenen un sistema de pràctiques remunerades tant en àrees tècniques com 
administratives. 

CONCLUSIONS

ASME va néixer des de l’aposta d’un grup de persones compromeses amb 
l’esport i el territori. Treballen l’esport com eina d’integració social i de 
creació d’hàbits de vida saludable. El seu propòsit es estar present en tots 
el cicles vitals de les persones oferint activitat esportiva per a cada etapa. 
Tenen una forta vocació social i treballen incansablement per no deixar 
ningú fora de l’activitat esportiva buscant maneres d’integrar les persones 
en situació de vulnerabilitat o discapacitat. Fan una aporta forta per la 
gestió de la multicultural, molt present al barri on tenen presència.

Aquesta fitxa ha estat elaborada el 2021 per 
Daniela Toro, a partir de les entrevistes realit·
zades a Ezequiel Garcia Nieto en representa·
ció de l’Associació Sant Martí Esport.

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini·
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes correspon a empre·
ses 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 Co·
merç de Catalunya.
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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 perse·
verança 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 

Cabanyes entre Valls
Nom de l’empresa Cabanyes entre Valls

Sector d’activitat Turisme

Plantilla 5 persones

Pàgina web cabanyesentrevalls.com

Adreça Mas Espunya s/n. La Vall de Vianya (La Garrotxa) 

Contacte 872 20 40 95 | cabanyesentrevalls@gmail.com

http://cabanyesentrevalls.com
mailto:cabanyesentrevalls%40gmail.com?subject=
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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 responsabili·
tat 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 ma·
nifest que les condicions són adequades i responen a les seves necessitats. 

La majoria de persones que contracten venen de l’atur. Van contrac·
tar 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 to·
tes 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 ac·
tivitat 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’escal·
fen 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, em·
presa 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 inno·
va i explora noves fórmules per obtenir relacions potents que aportin va·
lor. 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 econò·
mic 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 recór·
rer 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 rea·
litzades 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 ini·
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya.  

Aquesta sèrie de fitxes correspon a empre·
ses 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 Co·
merç de Catalunya.
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DESCRIPCIÓ DE L’ORGANITZACIÓ

La Fundació Casa Dalmases és una entitat sense ànim de lucre ubicada a 
Cervera, que es basa en tres pilars fonamentals: la promoció de la cultura, 
l’impuls sostenible del territori i el compromís amb l’economia social.

La missió de la Fundació és la inserció sociolaboral de persones amb  
diversitat funcional, però també contribuir en la promoció i dinamització  
de la cultura al territori. Això és possible gràcies a la singularitat de 
la finca ‘Casa Dalmases’, un espai d’expressió artística únic i singular 
que incorpora creacions professionals a escala nacional i internacional  
de persones amb diversitat funcional, usuàries de diferents entitats  
socials, que tenen un centre de creació artístic. També és important per a 
la Fundació facilitar la integració de les persones que requereixen unes 
atencions especials.

L’activitat empresarial d’economia social es basa en l’elaboració de dos 
tipus de productes totalment artesans, la xocolata i la cervesa, fets amb  
molta cura, detall i dedicació per persones amb diverses capacitats,  
provinents del centre ocupacional Espígol de l’Associació Alba. Comerci·
alment posen el focus extern en la qualitat dels seus productes, per la qual 
cosa molta clientela compra per aquest motiu, sense saber que al darrere 
hi ha un projecte social. Es pot veure el mini reportatge del programa de 
TV3 Valor Afegit titulat Cerveses artesanes i socials.

La vinculació i compromís amb la comarca de la Segarra es reflecteix  
també en els convenis de col·laboració que tenen amb diverses entitats 
del territori, com ara l’Associació Alba (Tàrrega), la Cooperativa l’Olivera 
(Vallbona de les Monges), l’Associació Emaús Rural (Granyena) i la Fun·
dació Josep Santacreu (Guissona).

ORIGEN DE LA FUNDACIÓ

La Fundació Casa Dalmases neix fruit d’una necessitat de la comarca de 
crear ocupació per a persones amb diversitat funcional i de l’oportunitat de 
disposar d’una casa gran al carrer Major coneguda com a Casa Dalmases: 
una casa·palau del s. XVIII.

La Fundació es construeix sobre tres pilars o finalitats:

• Dinamitzar el territori: Treball en xarxa conjuntament amb altres 
entitats de la comarca i comarques veïnes per impulsar accions que 
beneficiïn els seus habitants. La Fundació és membre del Consorci  
Leader de la Catalunya Central, de la Xarxa d’Inserció Laboral 
(XIL), de l’Associació de Productors de la Segarra, de l’Associació de  
Comerciants del Carrer Major i de la Junta Directiva de l’Associació 
Alba de Tàrrega.

Fundació Casa Dalmases
Nom de l’empresa Fundació Casa Dalmases

Sector d’activitat Social / Alimentari 

Plantilla 4 persones (més 10 del centre ocupacional)

Pàgina web casadalmases.org

Adreça C. Major 87-89, 25200 Cervera (La Segarra)  

Contacte 639979212 | fundacio@casadalmases.org

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/valor-afegit/valor-afegit-cerveses-artesanes-i-socials/video/6096242/
http://casadalmases.org
mailto:cabanyesentrevalls%40gmail.com?subject=
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• Impulsar la cultura local i social: Aquesta finalitat ve donada per la 
casa·palau, que acull les activitats culturals, com ara concerts de petit 
format, jornades i exposicions. 

La part expositiva es treballa conjuntament amb la Fundació Josep 
Santacreu, de Guissona, a través de l’Art Singular, que posa en valor el 
treball creatiu de persones usuàries de diverses entitats social (Estímia, 
Casa Carlota, Associació Alba, Ampans, La Fageda...)

• Crear ocupació per a persones en situació de risc d’exclusió social o 
amb diversitat funcional: Per fer·ho possible, tenen dos obradors, un de 
xocolata artesana i un de cervesa artesana.

L’obrador de cervesa artesana va néixer seguint el model de negoci de 
la Cooperativa L’Olivera de Vallbona de les Monges, que elabora vi i oli 
donat que estan en terra de vinya i oliveres. Alhora, la Fundació Casa 
Dalmases està en terra de cereals (ordi i blat) i per això varen apostar 
per un producte que s’elaborés amb aquests productes, com és la cervesa. 
D’aquesta manera poden vincular l’activitat al territori on està ubicada la 
Fundació. L’obrador de cervesa el lidera un mestre cerveser que treballa  
amb quatre persones amb diversitat funcional. Actualment elabora cinc 
gammes bàsiques de cerveses i algunes edicions especials esporàdiques.  
Com a cerveseria formen part del Gremi de Cervesers Artesans  
(GECAN) i també de l’Associació de Cervesers Artesans de Lleida 
(ACALL) i ofereixen visites dins de la Ruta de Cervesa Artesana de  
Lleida i altres tastos i esdeveniments.

L’obrador de xocolata artesana va sorgir de manera diferent. Un obrador 
de xocolata de Cellers (Torà) tancava per falta de relleu generacional de la 
mestra xocolatera que el liderava i volia que el seu projecte no es perdés 
i es quedés a la Segarra. Per aquest motiu els va proposar cedir la maqui·
nària i traspassar els coneixements per seguir elaborant les xocolates que 
ella elaborava i més endavant es va contractar a un mestre xocolater, que 
actualment treballa amb sis persones amb diversitat funcional. 

A més de xocolata de rajola de diferents tipus, també treballen amb al·
tres productes, com els torrons de xocolata, la crema de cacau i els ous de 
Pasqua amb el “Bean to Bar”, que és un mètode  diferent d’elaborar xoco·
lata des de la llavor. Justament aquest és el motiu d’un nou projecte que 
acaben d’iniciar al Perú, amb el qual poden assegurar l’origen del cacau 
que compren directament a les famílies productores i amb la supervisió 
de la Universitat del Sud de Lima. D’aquesta manera es pot conèixer i as·
segurar la procedència de la matèria primera i es paga un preu just a les 
famílies productores. 

LA CASA-PALAU DALMASES I LA CULTURA

El Baró Fausto de Dalmases, antic propietari de la finca, era una persona 
compromesa també amb el territori i va contribuir molt amb l’aportació 
d’un fons documental de recull de tradicions catalanes, que actualment 
es troba a l’arxiu municipal de Cervera. Per això, des de la Fundació  
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es va voler crear un nexe d’unió entre l’antic propietari de la finca i la  
fundació, mantenint aquest compromís amb la cultura local i apostant 
perquè la Casa Dalmases es convertís també en un espai d’expressió que 
unís la Fundació amb el Baró Fausto de Dalmases.

COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL

Durant el 2020·2021, després d’haver estat seleccionada, la Fundació 
Casa Dalmases 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 de Responsabilitat Social per integrar·lo en la seva estra·
tègia i en la seva gestió.

Fundació Casa Dalmases forma part de Respon.cat, l’organisme empresarial 
de referència en RSE a Catalunya.

BON GOVERN

Al ser una fundació, l’entitat disposa d’un patronat, que és l’òrgan rector 
i està format per Ramon Melgosa, president, Belen Jürschik, secretària i 
vocals Dolors Antonijoan, Dolors Terres, Josep Santacreu, David Maruny, 
Lluís Humet, Carles de Ahumada i Maite Trepat. 

En l’àmbit operatiu les decisions es prenen des de l’equip de direcció, en·
capçalat per Belén Jürschik. Ho fan de manera transversal i comptant 
amb les aportacions de la resta de l’equip (Adrià Saladié, mestre cerveser, 
Xavi Morros, mestre xocolater i Albert Dalmases com a responsable de 
màrqueting i comercialització dels productes). 

També se celebra una assemblea anual per fer partícips les persones sòcies 
de com es van desenvolupant les activitats i també conèixer les seves inqui·
etuds i aportacions per anar millorant el projecte i fer·lo més integrador. 

COMPROMÍS AMB L’EQUIP DE TREBALL

L’equip de treball està format per les 4 persones que porten la direcció i ges·
tió més tècnica del projecte i les 10 persones provinents del centre ocupaci·
onal Espígol de l’Associació Alba i l’Associació Emaús Rural. L’organització 
laboral respon a un criteri per ajudar a conciliar feina i vida personal, de 
manera que els horaris són flexibles i tothom respon als mateixos amb auto 
responsabilitat.

Pel que fa a l’equip de treball amb persones amb diverses capacitats  
provinents de les associacions, estan molt motivades perquè són elles 
mateixes qui decideixen formar part d’aquest projecte. A més, es disposa 
del suport d’una persona psicopedagoga per ajudar a integrar·les en els 
seus llocs de treball i amb els companys i companyes per assegurar que 
tot flueixi i es pugui fer front a situacions difícils del dia a dia que de 
vegades es poden donar.

El més important d’aquest projecte, tant per les persones treballadores com 
les concessionàries i voluntàries, és la satisfacció interna de la feina, tant en 
l’àmbit laboral com en l’àmbit humà.

Per a la Fundació Casa Dalmases és molt gratificant poder treballar amb 
persones amb diverses capacitats, però també és cert que, en moments 
puntuals, es poden produir conflictes o situacions complexes. La resposta 
de la Fundació és estar sempre alerta i poder parlar de seguida que es  
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detecta el problema més petit, abans no vagi a més. És una gestió automà·
tica de riscos que funciona molt bé i estalvia conflictes més greus.  

Al projecte també hi participen persones voluntàries, a les quals se’ls fa 
un conveni de voluntariat. Són persones de l’entorn de Cervera amb ganes 
d’ajudar i sentir·se part d’aquest projecte social de territori. Actualment 
hi ha tres persones voluntàries en conveni.

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT 

El compromís de la fundació amb el medi ambient i la sostenibilitat es 
veu reflectit en les activitats diàries. Per exemple, en la producció de la 
cervesa artesana hi ha un procés que utilitza l’aigua com un dels recursos 
naturals per refredar la cervesa, i en aquest s’utilitza l’aigua de xarxa i un 
cop fet el procés, aquesta es filtra i es torna a utilitzar en el següent procés 
productiu de refredament i neteja, de manera que amb la mateixa aigua 
es pot fer aquest procés de forma continuada, amb l’estalvi d’aigua que 
això suposa.

En la producció de cervesa artesana també es fa un aprofitament de les 
restes de la matèria orgànica que s’extreu del procés productiu (restes de 
malta de cereal i llúpol), les quals són utilitzades com a adob tant en els 
horts que té la fundació com també per altres veïns i veïnes de Cervera 
que cultiven els seus propis horts. 

Pel que fa a la xocolata, l’embolcall de cartó és provinent de boscos que 
es gestionen responsablement i disposen de la certificació FSC de boscos 
certificats que compleixen les normes ambientals i també socials de l’FSC.

El compromís amb ambiental també està present en els productes de 
neteja, ja que s’utilitzen productes ecològics que no malmeten les aigües 
residuals ni el medi ambient.

A més, es reciclen tots els materials que són reciclables, com els plàstics, 
cartó i vidre, i també s’incentiva a la clientela a reciclar els materials dels 
productes, principalment el vidre de les ampolles de cervesa, els taps, 
l’embolcall de cartó de les xocolates, etc.

COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT 

El compromís més ferm amb la comunitat està en posar el focus en la 
qualitat dels productes que es comercialitzen a través de les millors  
matèries primeres i de l’elaboració artesana amb la il·lusió, la cura, el 
detall i l’amor que hi posen totes les persones que participen del pro·
cés productiu. Això fa que s’assoleixi un producte no només de màxima  
qualitat, sinó que alhora dignifica la feina de persones amb diverses 
capacitats. La clientela compra el producte perquè és un producte molt 
bo, de qualitat, i també perquè té un alt valor social. 

El diàleg amb la comunitat per escollir els noms de les diferents cerveses 
és també un exemple d’aquest compromís comunitari. Cada nom dels 
diferents tipus de cervesa que produeixen provenen de la tria i votació 
de noms que van sorgir a proposta popular i van ser votats:  Aquelarre, 
Bruixa, Ondara, Roella i Gran Boc.

L’obra cultural que es realitza a través de la fundació també és un clar 
compromís amb la comunitat i també es porten a terme altres activitats 
per connectar la fundació i la comunitat propera i el territori, com ara els 
tastets de productes de la terra i tallers culturals.
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Aquesta fitxa ha estat elaborada el 2021 per 
Mercè Casals Martínez, a partir de les entre·
vistes realitzades a Belen Jürschik, secre·
tària de la Fundació i directora del projecte, 
que ha participat en l’acompanyament.

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini·
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya.   

Aquesta sèrie de fitxes correspon a empre·
ses 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 Co·
merç de Catalunya.

COMPROMÍS ECONÒMIC 

En l’àmbit econòmic el compromís de responsabilitat hi és present en 
molts aspectes, com ara el fet de ser clients d’una entitat financera que 
compleix els criteris de responsabilitat social, o també el fet de fer els pa·
gaments a proveïdors al comptat o, com a molt, a trenta dies. 

En l’àmbit empresarial es treballa amb el conveni de persones amb 
discapacitat i els salaris estan ajustats al que marca el conveni.

CONCLUSIONS

El Baró de Dalmases poc podia sospitar que la seva casa·palau del carrer 
Major de Cervera seria, anys després de la seva mort, l’excusa perfecta per 
oferir a la ciutat de Cervera i a la seva comarca un projecte social i cultural 
de primer nivell, per la qualitat dels productes que ofereixen, per l’amor 
que hi posen les persones que hi treballen, per la tasca d’inserció laboral 
d’un col·lectiu de persones que encara pateixen el risc de ser excloses de 
la societat, per treballar amb honestedat amb les persones que els prove·
eixen de les matèries primeres, per apostar pel territori i sobretot també, 
per apostar per la cultura i l’art com a vehicle d’expressió de persones amb 
diverses funcionalitats, que les ajuda a desenvolupar la imaginació, po·
tencia la seva autonomia i afavoreix la seva integració, exposant les seves 
obres al costat d’artistes professionals reconegudes.

Una tasca social encomiable i un projecte empresarial que triomfa per la 
qualitat dels productes que ofereix.
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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA

Cubus Immobiliària és un equip d’assessoria immobiliària professiona·
litzada. Es considera la immobiliària de referència a la comarca de la 
Garrotxa ja que és la més gran i més ben posicionada. 

A més, ofereix un servei integral a partir de les diferents línies de negoci. 
I complementant l’empresa immobiliària, el grup disposa d’altres empre·
ses: Volums, un estudi d’arquitectura amb 6 persones i una constructora 
amb 7 persones.

S’han centrat en la comarca perquè el mercat immobiliari és local. Per 
això, treballen únicament a la zona que coneixen: a Olot i voltants, amb 
finques rústiques a tota La Garrotxa. 

L’origen de Cubus cal trobar·lo el 1994 quan els germans Pere i Jaume 
Bahí Alsina, un cop acabats els estudis, inicien l’activitat a Olot. 

Cubus forma part de la xarxa CEIGRUP immobiliàries (ceigrup.com) 
amb 20 oficines que cobreixen el territori gironí i barcelona capital. 
CEIGRUP neix l’any 1990 amb la voluntat de sumar sinergies i crear 
una mateixa marca que identifiqui unes empreses immobiliàries que es 
distingeixen pel seu rigor, professionalitat i relació de confiança amb el 
client. Totes les empreses immobiliàries que componen CEIGRUP es ca·
racteritzen per ser empreses de reconegut prestigi en el territori i per 
una llarga trajectòria i experiència professional. 

CULTURA EMPRESARIAL DE RESPONSABILITAT SOCIAL 

Per comprendre la singularitat de l’empresa cal partir de la personalitat i 
el lideratge d’en Pere Bahí, que anomena el seu càrrec amb la sigla PHAO, 
que són les inicials de Persones, Auditoria, Organització, i la H que corres·
pon a Happiness, Help, Health, Healthy, Happy. Es presenta com estudiant 
de la vida en pràctiques, becari i activista, i a qui agrada aprendre, ajudar, 
compartir coneixements, difondre altres dimensions, transformar la soci·
etat i fer país. 

Els valors organitzacionals de Cubus són: 

• Confiança

• Servei

• Compromís

• Persones

• Proximitat

• Feina ben feta

Cubus Serveis de Béns Immobles, SL
Nom de l’empresa Cubus Serveis de Béns Immobles, SL

Sector d’activitat Serveis immobiliaris

Plantilla 11 persones

Pàgina web cubus.cat

Adreça C. Lorenzana, 24. 17800 Olot (La Garrotxa) 

Contacte 972 27 17 17 | hola@cubus.cat

https://www.ceigrup.com/
http://cubus.cat
mailto:hola%40cubus.cat?subject=


68

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

A més, l’empresa està compromesa amb la comarca, i és per això que tam·
bé col·labora amb iniciatives socials impulsades a La Garrotxa.

Durant el 2020 i 2021, després d’haver estat seleccionada, Cubus ha par·
ticipat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial 
Respon.cat. Per mitjà del procés de capacitació i consultoria del progra·
ma, l’empresa ha pogut identificar les seves bones pràctiques i les àrees 
de millora, i es proposa avançar en la gestió de l’RSE, amb l’aprovació d’un 
Pla d’Acció de Responsabilitat social per integrar·lo en la seva estratègia 
empresarial.

A continuació es fa un recull d’algunes de les bones pràctiques alineades 
amb la responsabilitat social. 

COMPROMÍS AMB LA GOVERNANÇA DESCENTRALITZADA

Una de les característiques més singulars de Cubus és el model de gover-
nança descentralitzada, que pretén implicar les persones a l’organització 
a partir d’un model de presa de decisions des de cada equip. En Pere no 
parteix de la incomoditat amb el model clàssic de persones encarregades 
o caps d’unitat, sinó que ha volgut que cada equip tingui un responsa·
ble que tingui com a funció no la de prendre decisions sinó la de lide·
rar, comunicar, i promoure que es prenguin les decisions a les reunions 
d’equip. Cada persona té la seva feina i les seves responsabilitats, de ma·
nera que cadascuna és alhora servidora i usuària. Es treballa en equip 
i es considera que cadascú fa allò que creu, allò que faria a casa seva si 
només depengués d’ell o ella.

Aquest model participatiu va acompanyat d’una autovaloració de les 
capacitats i rendiment de cada persona, que és contrastada amb la per·
cepció de l’equip i PHAO, facilitant que cada persona disposi d’informa·
ció rellevant sobre com es valora la seva feina i aportació a l’organització 
i que pugui marcar·se reptes de millora i desenvolupament professional 
i personal. 

Per això, quan una persona s’incorpora a Cubus, dona resposta a un ex·
tens qüestionari de valoració de les seves habilitats, amb 116 criteris, i des·
prés mensualment es fa el seguiment del Pla Individual de cada Persona 
(PIP). En aquest mateix sentit, des de fa tres anys, a cada persona se li 
aplica el model DISC, per conèixer millor les seves característiques i com·
patibilitat, que ara a més el tenen compartit amb tota l’empresa. 
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Construint aquest pla de carrera professional, cadascú pot optar a dedi·
car·se a allò que més li agrada i que hi té aptituds. Finalment, és amb ca·
ràcter anual que es fa una reunió per revisió més àmplia i fixació d’objec·
tius, que fa cada persona amb el responsable de persones i el responsable 
de la unitat de negoci.

El model té un caràcter experimental i està sotmès a millora contínua, 
amb inspiració d’enfocaments capdavanters com l’holocràcia. En seu cas, 
a més dels valors participatius i els criteris de circulació de la informació 
rellevant i de presa de decisions als grups, observem una elevada siste·
matització i codificació en tota la lògica de funcionament, fet que permet 
disposar d’una anàlisi del desenvolupament i resultats.

El que en una empresa clàssica seria el director, a Cubus és el PHAO, el 
qual, a diferència d’una empresa convencional, pot perdre votacions ja que 
tot el que es creu necessari se sotmet a deliberació i votació, i si cal un vot 
de qualitat correspon a la persona que coordina el grup. Sols té un dret de 
veto en casos excepcionals i que queden sempre apuntats.

En coherència, cada grup té el seu compte d’explotació, els seus objectius, 
el seu DAFO... Fins l’any passat anaven per departaments però ara ja s’ha 
vist en cor de baixar·ho a les deu unitats de negoci. Per altra banda, hi ha 
unitats que donen serveis transversals com ara informàtica, atenció a la 
clientela, recursos humans, serveis jurídics, comptabilitat i finances...

ORGANITZACIÓ ORIENTADA A LES PERSONES

El sentit d’EQUIP és el centre de la manera de funcionar.

A l’oficina hi treballen 18 persones, que corresponen a 9 dones i 9 homes. 
És una plantilla equilibrada, i amb igualtat de gènere a la direcció amb 6 
dones – 5 homes responsables d’unitat de negoci

Són amants del treball en equip i del que se sent més orgullós el respon·
sable PHAO és de l’estil de gestió de les persones i de la seva implicació:

• Organització d’estructura plana, deliberativa, participativa, transparent, 
amb governança descentralitzada.

• Es consideren “persones que treballem per a persones, i ens agrada el què 
fem, per això diem la nostra opinió amb claredat, com si fos nostra”.

• Conciliació horària de la vida professional i personal per a cadascú. No 
hi ha ningú que tingui el mateix horari. Des de l’inici, fa vint·i·cinc anys, 
van establir que si algú ha de fer una cosa personal no cal que demani 
permís, sols informar·ne, i mai ningú n’ha fet abús.

• La formació contínua professional és bàsica per poder donar un bon  
servei. La millora continua és bàsica.

Quan contracten una nova persona, valoren el fet que hagi estat implicada 
en voluntariat perquè la vocació de contribució a la societat diu molt de la 
persona, dels seus valors i sentit de compromís. El resultat és una gran 
fidelització de l’equip perquè les persones se senten a gust a l’empresa.

Respecte als criteris de funcionament, havien arribat a un punt esgotador  
cap al 2006 quan tot estava protocol·litzat en un manual de 200 pàgines, 
que va tenir l’efecte contrari de dificultat en la gestió, i ara opten per més 
simplicitat: “Si vols controlar tothom és com si partissis de la idea que tots et 
volen enganyar; el que està prohibit és fer una cosa que a casa teva no faries, 
i a partir d’aquí l’únic que tenim pactat és el salari fix i variable. I la gent té 
seny”.
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COMPROMÍS AMB LA CLIENTELA

En el 90% de les famílies, la inversió més gran que faran i hauran de gestionar 
al llarg de la vida serà la immobiliària. Per tant, han d’anar ben assessorades. 
Per això, Cubus considera que la seva raó de ser és ajudar la clientela a gesti·
onar professionalment aquest patrimoni, oferint informació actualitzada del 
mercat immobiliari local i l’assessorament de professionals especialitzats i en 
formació contínua que treballen de manera interdisciplinar.

Defensa que el mercat immobiliari s’autorregula per oferta i demanda 
però perquè sigui just i sostenible el lloguer no hauria de suposar més del 
35% dels ingressos nets dels llogaters/es. El problema és que hi ha gent 
que té contractes precaris o està a l’atur i els números no surten, i calen les 
polítiques públiques assistencials i d’habitatge. 

El sector pateix molt per l’avarícia, la voluntat de fer diner fàcil sense te·
nir en compte una visió més sostenible. 

Coneixedors del mercat d’Olot, en aquests darrers anys han hagut d’aco·
llir persones treballadores vingudes de fora per cobrir necessitats de les 
empreses locals, i el mercat immobiliari no hi estava preparat. Per això, 
demanen a qui tingui pisos tancats que els posin a lloguer per cobrir les 
necessitats derivades de la mobilitat laboral creixent, a banda del fet que 
cada cop hi ha més persones vivint soles.

En tot moment, busquen generar confiança en els clients i proveïdors: “El 
fet de treballar en un entorn local i petit, on tothom es coneix, fa més evident que 
no podem jugar amb enganys: tractem la gent el millor que sabem i a tothom se li 
ha de donar el millor servei possible”. No diuen valoració sinó opinió de preu 
perquè en el mercat immobiliari hi intervenen molts factors subjectius.

Anunci de recerca d’habitatge de lloguer on mostren compromís amb les 
mascotes dels llogaters.

Les assessores immobiliàries Antònia Carnerero i Laura Serra, amb 15 i 
25 anys d’experiència a Cubus. 

COMPROMÍS AMB LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

El model econòmic de Cubus es basa en evitar créixer per créixer i optar 
per un model més sostenible amb la mirada al llarg termini i que els ob·
jectius financers no estiguin per sobre de la feina ben feta i de la felicitat.

No volen ser empresaris per acumular diners ni per especular sinó per 
fer carrera a llarg termini i passar·ho bé i col·laborar amb els companys 
de feina. Una de les empreses del grup, per exemple, no fa publicitat per·
què no volen créixer més, sinó fer les coses bé. Durant els anys previs a 
la crisi van tenir ofertes per sortir fora de la Garrotxa però les van refu·
sar perquè consideren que el seu sector és molt local i també valoren la 
comoditat de poder viure a cinc minuts de la feina. Per això van decidir 
“no gastar energia en coses que no et motiven o en créixer per créixer. Si fas 
el que t’agrada no et canses i tens més energia, i el projecte és més sostenible.”

Pere Bahí i Sandra Valés entrevistats a Olot TV (2018)

COMPROMÍS AMB EL SECTOR I LA COMUNITAT 

Les aliances i col·laboracions són molt intenses a Cubus, moltes de les 
quals són indestriables del compromís personal de Pere Bahí, ja que 
mostren la implicació en juntes directives o en accions de mentoria soci·
al del territori, amb l’objectiu millorar i transformar la societat:
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Aquesta fitxa ha estat elaborada el 2021 per 
Josep Maria Canyelles, a partir de les en·
trevistes realitzades a Pere Bahí, PHAO de 
Cubus.

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini·
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes correspon a empre·
ses 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 Co·
merç de Catalunya.

• Col·legi Oficial d’API de Girona (apigirona.com). Membre de la Junta.

• Coordinador dels Estudis de preus de mercat a la província des dels 
inicis (any 2000)

• Director d’Estudis Immobiliaris UdG – cursapi·aicatudg.com

• Cercle Euram Garrotxa (euramgarrotxa.eu). Membre de la Junta. 

• Campus Garrotxa – Comparteix vida i coneixement – campusgarrotxa.cat

• L’Observatori de La Garrotxa – observatorigarrotxa.cat

• XEG – Xarxa Entitats Garrotxa

• Cambra de Comerç de Girona (cambragirona.cat). Membre del ple.

• BNI – Sinergia – bnicatalunya.com: grup a La Garrotxa

• Fundació Impulsa – fundacioimpulsa.org: Patrocinador i mentors, per 
ajudar a estudiants de grau mig i grau superior. Dedica mitja hora a la 
setmana a fer mentoria amb persones joves per ajudar i aprendre.

• TEG – Taula d’Educació Garrotxa

• JEG Joves Empresaris de la Garrotxa (jeg.cat). Membre de la Junta (2012·15).

• Gremi de Promotors i Constructors de Girona. Vicepresident (2009·13).

Una de les iniciatives rellevants, d’en Pere i altres persones, va ser portar tota la 
filosofia del projecte País Conscient a la Garrotxa. País Conscient va ser conse·
qüència d’algunes de les persones que van contribuir al Pla Nacional de Valors 
de Catalunya, amb propostes orientades a avançar vers un nou paradigma. L’es·
til de treball de Cubus s’arrela precisament en aquelles idees. Aquest procés ha 
integrat els ODS i ara des d’una comissió · on hi participa representant el sector 
empresarial/associatiu · s’està muntant un pla estratègic participatiu comarcal 
impulsat pel president del Consell Comarcal i amb el suport dels 21 alcaldes.

Ni que sigui com a iniciativa més personal, en Pere setmanalment elabora una 
selecció d’articles i coneixement orientats a aquesta nova cultura, les PpPR 
(Paraules petites Per Reflexionar), que distribueix entre unes cinc·centes per·
sones i organitzacions que comparteixen sensibilitat per tal d’anat avançant 
plegats. Aquest espai fins ara digital també va adquirint moments presencials 
per compartir valors de vida.

A més, l’empresa el 2006 va merèixer un reconeixement de l’Ajuntament 
d’Olot amb motiu del préstec econòmic deixat en el moment de crear·se la 
Fundació d’Estudis Superiors (FES).

CONCLUSIONS

Fruit d’una gran sensibilitat per les persones i per la societat, Cubus està 
sent pionera en desenvolupament de models avançats de governança, com 
l’holocràcia, que en Pere, des del seu perfil molt humanista, ha anat desco·
brint a partir de la seva experiència en diferents organitzacions i iniciatives. 

Pere Bahí es considera un estudiant de la vida en pràctiques, una persona 
en evolució i millora contínua, que creu que la seva vida pren sentit si pot 
contribuir a apujar el nivell de les persones properes. El fet d’estar implicat 
també en organitzacions públiques i d’haver col·laborat en moltes entitats de 
la societat civil li ha permès treure’n el millor de cadascuna i aplicar models 
innovadors, arriscant sense por, sabent que hi ha més a guanyar que a perdre. 
Ha aprofitat experiències com les de fa trenta anys participant a crear el cen·
tre d’esplai Olot, el grup de correfoc, l’AOAPIX..., i creu que totes les organit·
zacions han de projectar·se per evolucionar. 

http://apigirona.com
http://cursapi-aicatudg.com/ca/diploma-especialitzacio-sector-immobiliari-aicat/8/contacte.html
http://campusgarrotxa.cat 
http://observatorigarrotxa.cat
http://cambragirona.cat
http://bnicatalunya.com
http://jeg.cat
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ESCOLA COOPERATIVA: EDUCANT EN VALORS LES PERSONES 
DEL FUTUR

Ginebró és una escola nascuda el 1969 fruit de la il·lusió d’un grup de 
famílies i educadors. És una cooperativa de mestres, d’iniciativa social 
i amb vocació de servei públic, gestionada democràticament i des dels 
valors cooperatius. 

Aposten per:

• Un creixement econòmic dinàmic i responsable que permeti obtenir 
beneficis a través dels plans innovadors però alhora asseguri la soste·
nibilitat del projecte. 

• El compromís amb els valors ètics tant en l’ensenyament com en la 
gestió de la cooperativa: equitat, justícia i solidaritat.

• L’ecologia, impulsen l’escola verda i plans de sostenibilitat ambiental en 
totes les seves actuacions.

• L’equitat en el repartiment de riquesa que generen (reinversió dels  
beneficis, diversificació de proveïdors, etc.)

• La conciliació, faciliten condicions de treball basades en la qualitat per 
a totes les persones sòcies i treballadores amb propostes de formació, 
plans de seguretat i millores de benestar.

• La implicació en les comunitats en què estan immersos, promovent els 
costums, la convivència i participant de les activitats col·lectives.

Actualment el Ginebró disposa d’unes instal·lacions de més de 30.000m2 
a Llinars del Vallès on ofereix una oferta formativa completa i consolidada  
des dels 3 anys fins a l’accés a la universitat. La comunitat educativa està 
formada per un equip de 104 persones que acompanyen més de 1.250 
alumnes en totes les etapes educatives: infantil, primària, secundària, 
batxillerat i cicles formatius de grau mig i superior. 

Durant els anys  2020 i 2021, després d’haver estat seleccionada,  
l’Escola Ginebró 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 elabo·
rant un Pla d’Acció de Responsabilitat Social per integrar·lo en la seva  
estratègia i en la seva gestió.

LA INNOVACIÓ I LA COOPERACIÓ EDUCATIVA COM A MOTOR 
DE CANVI

L’Escola va ser fundada el 1969 per un grup de famílies amb la voluntat 
de crear una escola integral, laica, catalana i democràtica. Generació rere 

Escola Ginebró SCCL 
Nom de l’empresa Escola Ginebró SCCL

Sector d’activitat Educació obligatòria i post-obligatòria 

Plantilla 104 persones (60 persones sòcies)

Pàgina web ginebro.cat

Adreça C. Joaquim Costa, s/n — 08450 Llinars del Vallès  (Vallès Oriental)  

Contacte 93 841 25 47 | escola@ginebro.cat

“Formar persones capaces de 
construir el seu projecte de 
vida tant a nivell personal com 
col·lectiu per contribuir a fer 
una societat més equitativa, 
solidària i cohesionada”

Missió de Ginebró

mailto:escola%40ginebro.cat?subject=
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generació aquest compromís s’ha anat consolidant i avui en dia Ginebró 
és un centre educatiu de referència pel seu compromís amb la qualitat, la 
innovació i la implicació en la comunitat. 

Al Ginebró fomenten la innovació pedagògica, tecnològica i organitzativa 
mitjançant diferents metodologies. Aquest compromís els fa estar atents a 
les noves tendències relacionades amb la innovació educativa i social, com 
per exemple el treball per projectes i ambients d’aprenentatges, internet de 
les coses, impressió 3D, programació i robòtica, neuroeducació i educació 
socioemocional, entre d’altres.

Formen part de projectes col·laboratius com la Fundació TR@MS, que 
agrupa escoles sensibilitzades a convertir la innovació com a element 
identitari, i de Dinàmics, una cooperativa de segon grau compartida amb 
Sant Gervasi per fomentar la formació contínua i ocupacional.

L’Escola Ginebró ha estat acreditada amb el Segell Smart, el reconeixement 
d’innovació i excel·lència educativa impulsat per la Fundació Tr@ms i validat 
per la Universitat Oberta de Catalunya. Aquest distintiu s’atorga a les escoles 
que garanteixen un alt nivell de qualitat educativa i innovació, amb una visió 
transversal del procés educatiu, centrat sempre en la figura de l’alumnat i el 
desenvolupament de les seves competències personals. La certificació aborda 
totes les àrees de l’escola, tant les pedagògiques com les de gestió.

IMPLICACIÓ AMB LA COMUNITAT

Ginebró és una escola compromesa amb el desenvolupament de la zona i 
amb la comunitat que l’acull. Són actius en la participació en els diferents  
espais sectorials i territorials i en el manteniment de les principals  
tradicions culturals.

Participen activament en el projecte Escola·Empresa, que es basa en una 
taula de treball entre els centres educatius de la zona, les empreses i els 
serveis de promoció econòmica per identificar les necessitats del territori 
i analitzar possibles respostes.

En els darrers anys han impulsat aliances i projectes conjunts amb  
diferents actors del territori, entre les que destaquen l’impuls de la forma·
ció FP Dual com per exemple Bibloos, Decowooc... i mantenen relació amb 
més de 100 empreses per impulsar una formació professionalitzadora en 
el lloc de treball.

Mantenen convenis de col·laboració amb entitats de referència de la zona  
per millorar l’entorn, com el Parc Ambiental de Gualba, la fundació  
Viver de Bell·lloc, el Centre especial de treball Montserrat Montero o la 
cooperativa Tarpuna.

Col·laboren estretament amb l’Ajuntament de Llinars en diferents  
àmbits, destacant les activitats continuades que organitza l’alumnat de 
cicles formatius obertes a la ciutadania, com per exemple el Dia Mundial 
de l’Activat Física a Llinars.

Són membres actius en diferents espais de representació, com per  
exemple la comissió executiva de formació de PIMEC del Vallès Oriental 
l’Agrupació Escolar Catalana, la Federació de Cooperatives d’Ensenya·
ment de Catalunya o la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. 

EDUCACIÓ DES DELS VALORS I LA IMPLICACIÓ SOCIAL

A més de la seva aposta per la qualitat educativa, Ginebró impulsa  
nombroses iniciatives destinades a despertar un esperit crític i transfor·
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mador en els seus alumnes per construir una societat més equitativa,  
solidària i cohesionada. Algunes de les accions més consolidades son:

• Servei comunitari: Els alumnes de 4t d’ESO fan tasques de voluntariat 
a diferents organismes i entitats de servei social del territori. Es tracta 
d’una acció lligada a la identitat cooperativa, solidària i de compromís 
amb l’entorn del centre. 

• Projectes d’aprenentatge i servei amb entitats, com el casal d’avis, per 
recuperar la memòria històrica.

• El Cros: cursa solidària per recaptar fons que s’entreguen a la Marató 
de TV3 i amb la qual es realitzen tot un seguit d’activitats de sensibi·
lització.

• La Cursa de la fam: organitzada amb Acción contra el Hambre i en què 
participen nens i famílies. 

• Bossa solidària: Iniciativa del Consell Escolar per recollir aportacions  
voluntàries de les famílies de l’escola i així subvencionar en part les  
colònies i viatges d’aquells alumnes amb més dificultats econòmiques. 
Les cooperatives d’alumnes de l’escola hi destinen una part dels seus 
beneficis.

• Trailwalker: cursa no competitiva de 100 kilòmetres, organitzada per 
INTERMÓN OXFAM, en què hi participa un equip format per mestres, 
amb el suport i implicació de tota la comunitat. S’hi recapten diners  
destinats a projectes solidaris de l’ONG.

• Recollida solidària d’aliments: coincidint amb els dies abans de Nadal 
en col·laboració amb Càrites de Llinars.

• REIR i Eines per tothom: col·laboren en la formació i amb projectes 
de voluntariat.

• Recollida solidària de taps: per recaptar diners per a petits projectes 
que ajudin a persones amb discapacitats, i sensibilitzen als alumnes 
respecte determinades situacions socials.

• Projecte Oliclak: de recollida d’oli usat amb la col·laboració d’alumnes i 
famílies i col·laborant amb Apindep Ronçana, cooperativa que integra 
persones amb diversitat funcional i en situació de risc d’exclusió.

ESCOLA VERDA

Ginebró destaca pel seu fort compromís ambiental i per la multitud d’ini·
ciatives impulsades per millorar els seus impactes. L’escola posa molts es·
forços i recursos per innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar 
accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els 
nous reptes i valors de la sostenibilitat.

Les seves instal·lacions estan pensades i construïdes per aconseguir 
el mínim impacte ambiental possible. Les darrers intervencions han  
prioritzat el màxim aprofitament de la llum, l’aïllament tèrmic i la  
instal·lació de plaques solars entre d’altres, per minimitzar els consums 
energètics.

Disposen d’un pla d’equipaments en què fan una previsió de les instal·la·
cions que necessitaran en un futur per poder planificar i prioritzar in·
tervencions. Impulsen espais oberts i multifuncionals per al seu màxim 
aprofitament.

Tenen preparada la instal·lació per a la recollida d’aigües pluvials per  
facilitar·ne el reaprofitament.

Projecte Revolta en col·labora·
ció amb la cooperativa Tarpuna.

Gestió cíclica dels residus orgà·
nics del menjador i la cuina de 
l’escola, per tal de convertir·los 
en compost per a l’hort gràcies 
a l’electrocompostadora, una 
màquina que accelera el pro·
cés de compostatge. L’alumnat 
l’omple diàriament amb residus 
orgànics del menjador, i un cop 
a la setmana fan el buidatge del 
precompost.
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A més, contínuament impulsa actualitzacions de les instal·lacions, com 
per exemple l’adquisició de mobiliari 100% sostenible, la separació de resi·
dus mitjançant papereres diferenciades o la substitució de la il·luminació 
per LED als espais comuns.

Ginebró realitza múltiples accions pedagògiques per sensibilitzar l’alum·
nat en els valors de l’ecologisme i la sostenibilitat, com els horts escolars, 
el reciclatge, la recuperació d’espais verds i els marges o la realització 
d’activitats educatives entre la natura del voltant.

Tenen pràctiques d’oficina verda, en els darrers anys han impulsat la  
digitalització documental, el control del volum de fotocòpies i la utilitza·
ció de materials reciclats.

Cal destacar que el compromís ambiental de Ginebró va més enllà de les 
seves parets i fomenten una mobilitat sostenible. Actualment tres autobu·
sos recullen als nois i les noies que provenen de diferents indrets de la co·
marca. Col·laboren amb diferents entitats de la comarca per fer un estudi 
de mobilitat que inclou, entre d’altres, propostes per adaptar els horaris i 
els recorreguts del transport públic o la planificació de camins escolars 
per poder arribar a l’escola caminant, en bicicleta o patinet.

Ginebró disposa de cuina pròpia, on ofereixen una alimentació sana i 
sostenible. Es prioritza la compra de productes de proximitat i s’hi incor·
poren alguns productes ecològics. La comissió de seguiment de la cuina 
analitza constantment possibles millores a incorporar.

COMPROMÍS AMB LES PERSONES 

La comunitat educativa de Ginebró està formada per persones amb una 
clara voluntat transformadora, que creuen en l’educació com a camí 
de creixement personal i col·lectiu. L’Escola facilita espais on cada  
persona aporta idees per tal de millorar el projecte educatiu i la pràctica  
professional.

Ginebró promou unes condicions laborals basades en la qualitat, la igualtat 
i la seguretat. Actualment s’està realitzant un important esforç per avançar 
cap a un equip alineat amb el projecte pedagògic de l’escola, que aposta per 
l’avaluació per competències, el domini d’eines tecnològiques i l’educació 
emocional.

A nivell laboral aplica el conveni col·lectiu de l’escola concertada i aplica 
diverses millores, que queden recollides al reglament de règim intern de 
la cooperativa, com per exemple:

• Millora del desenvolupament professional de les persones de l’equip 
mitjançant plans de formació en àmbits estratègics de l’escola 
(intel·ligència emocional, habilitats directives, eines tecnològiques...) i 
plans de formació individuals.

• Estudi del clima laboral a través d’una eina adaptada a les escoles. La valo·
ració es fa cada dos anys, el resultat de la darrera valoració és d’excel·lent.

• Anàlisi dels compliments legals i de la salut i seguretat laboral cada 
dos anys a través del servei de prevenció.

• Facilitació de la conciliació de la vida personal i professional dins les 
possibilitats de l’escola, com per exemple els de dies de lliure disposi·
ció, que augmenten a partir de certa edat i antiguitat a la cooperativa.

• Incorporació de beneficis socials per millorar la qualitat de les relacions 
laborals, com per exemple la complementació de les percepcions degu·
des a baixes laborals.
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• Aprovació del pla d’igualtat i promoció de la igualtat de gènere  
buscant l’equitat en els equips amb accions diversificades per a cada 
etapa: a primària es prioritza la contractació de nois, mentre que als 
cicles formatius de noies.

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I DIVERSIFICACIÓ

Ginebró realitza una gestió ètica i responsable amb l’objectiu d’assegurar 
la sostenibilitat del projecte educatiu i facilitar l’escolarització del major 
nombre d’infants i joves possible amb un equilibri de costos i una gestió de 
les finances molt sistematitzada. Cada equip i cada persona de la coopera·
tiva té el seu pressupost i el gestiona de forma responsable.

Com a mesura de transparència i de bon govern, la cooperativa és audita·
da anualment i els resultats es comparteixen a l’assemblea.

Actualment estan definint el nou pla estratègic de l’escola per al període 
2020·24 amb la participació de tots els actors de la comunitat educativa 
(professorat, alumnat i famílies).

L’escola participa activament en la creació d’empreses que ajudin a enfor·
tir el projecte educatiu i econòmic de la cooperativa. En aquest sentit, cal 
destacar tres iniciatives:

• Dinàmics: cooperativa impulsada en col·laboració amb l’Escola Sant Ger·
vasi de Mollet per fomentar la inserció laboral de les persones en l’àmbit de 
les activitats físico·esportives, la salut, les habilitats personals, el lleure i el 
medi natural. Organitzen programes de formació subvencionada i privada. 

• L’esportiu Llinars del Vallès: Col·laboració amb Fundació Claror per a la 
gestió de les instal·lacions esportives del municipi. Aquesta col·laboració 
permet oferir activitats aquàtiques a tots els nivells de l’escola i  
avantatges per a les persones treballadores de la cooperativa.

• Formació a la carta per a empreses: organitzant accions formatives  
especialitzades i totalment adaptades a les necessitats de les empreses.

GESTIÓ DEMOCRÀTICA ENFOCADA A L’EXCEL·LÈNCIA

Ginebró és una cooperativa, i com a tal, promou una gestió democràtica 
intentant implicar a totes les veus de la comunitat educativa: alumnat, 
professorat i famílies.

En l’àmbit pedagògic l’escola facilita espais de participació regulats i  
sistematitzats per escoltar i tenir en compte les diferents mirades, com 
és el cas del Consell escolar o les reunions pedagògiques.

A nivell societari la cooperativa s’organitza de forma participativa a través 
de la realització de sis assemblees anuals i el treball continuat del consell 
rector i les quatre comissions de treball: pedagògica; econòmica i società·
ria; identitat i comunicació i innovació.

A part d’aquests espais, Ginebró assegura una comunicació continuada 
i transparent a través de diferents canals de comunicació, com el butlle·
tí Som Ginebró, la web o els correus informatius setmanals i quinzenals 
amb tota la informació de les reunions realitzades i les decisions preses.

Amb la voluntat de millorar contínuament, es realitzen qüestionaris 
anuals de satisfacció a les famílies, a l’alumnat i al professorat.

Per als propers anys s’han plantejat com a objectiu millorar la implicació de 
les famílies a la cooperativa mitjançant la creació d’una  associació d’antics 
alumnes i el foment de la seva participació en les activitats educatives.

Cooperativa d’alumnes

Ginebró impulsa entre el 
seu alumnat les cooperatives 
d’alumnes com una experièn·
cia pràctica d’emprenedoria  
col·lectiva i de gestió demo·
cràtica.

La cooperativa d’alumnes orga·
nitza activitats per a la comunitat  
escolar com per exemple la ven·
da de berenars o l’organització  
d’esdeveniments. Els beneficis  
es destinen a activitats socials i 
solidàries.
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CONCLUSIONS

Ginebró és una escola cooperativa amb un projecte pedagògic altament 
innovador orientat a l’excel·lència. Es tracta d’una organització molt arre·
lada al territori que amb el pas dels anys s’ha convertit en un referent, cosa 
que li ha possibilitat mantenir una demanda creixent tot i les tendències 
de decreixement dins el sector de l’escola concertada.

Es caracteritza per una gestió molt sistematitzada i orientada trobar 
l’equilibri òptim entre la contenció de costos i les inversions per millorar 
la qualitat de les instal·lacions i els serveis oferts.

Les instal·lacions de l’escola són un clar exemple de l’aposta per la sosteni·
bilitat ambiental i per uns espais educatius acollidors i estimulants.

L’escola impulsa una gran diversitat d’accions i activitats orientades a una 
gestió sostenible i a la promoció dels valors cooperatius.

L’aposta per l’RSC els ha de permetre sistematitzar, desenvolupar i  
visibilitzar uns valors que ja tenen, en els quals creuen i basen el seu 
projecte cooperatiu i que són fonamentals per contribuir a crear un futur 
més sostenible.

Aquesta fitxa ha estat elaborada al 2021 per 
Albert Huerta, a partir de les entrevistes re·
alitzades amb l’equip responsable de l’escola, 
format per Gorka Insausti, president i Maria 
Expósito, directora pedagògica de l’Escola 
Ginebró.

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini·
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya.  

Aquesta sèrie de fitxes correspon a empre·
ses 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 Co·
merç de Catalunya.
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DESCRIPCIÓ DE L’ORGANITZACIÓ

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) neix als anys 
80 fruit de la reflexió d’un grup de persones que van veure la necessitat 
de crear una entitat o organisme que representés el moviment cooperatiu 
agrari català. La Federació es constitueix com a tal el 1983 a l‘empara de la 
Llei de Cooperatives de Catalunya.

Des de la seva constitució, la FCAC ha estat l’òrgan que representa, pro·
mou i dona suport al món cooperatiu agroalimentari i rural amb la finali·
tat de reforçar l’activitat econòmica i social d’aquest sector, que alhora ha 
fet extensiu el seu compromís al conjunt de la població agrària i al món 
rural. A més, contribueix al desenvolupament de les empreses cooperati·
ves aportant recursos per potenciar el creixement, la millora constant i la 
competitivitat de les seves associades.

L’entitat disposa d’un pla estratègic que marca els eixos d’actuació en 
l’agenda 2017·2021:

• Eix 1. Enfortir la capacitat d’influència i representativitat de la Federació

• Eix 2. Difondre i promoure el model cooperatiu

• Eix 3. Convertir la Federació en soci estratègic de les cooperatives

• Eix 4. Fomentar la promoció i la comercialització dels productes de les 
cooperatives agràries

Segons l’Anuari Socioeconòmic de les Cooperatives Agràries de Catalu·
nya 2020, la FCAC disposa de 195 cooperatives associades, el 20% de les 
quals són centenàries, i estan en gairebé 300 municipis catalans amb 
30.191 socis i sòcies productors. Aquestes cooperatives aporten el 34% de la 
producció final agrària catalana. 

BON GOVERN

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya és una entitat que 
neix amb un model de funcionament horitzontal i amb uns valors que po·
sen les persones i l’objecte social per damunt del capital.

El control democràtic exercit pels socis i sòcies, que dicten les actuacions, 
que un Consell Rector ha de vetllar perquè s’acompleixin, garanteix la 
participació i la igualtat en la presa de decisions.

Les catorze persones que composen el Consell Rector representen els 
diferents sectors productius i tres grups específics transversals.  Aquest 
Consell Rector és qui vetlla per la coherència del Pla estratègic. Es tracta 
d’un òrgan molt actiu que es reuneix mensualment, en aquestes reunions, 
si s’escau, s’hi incorpora el director i la tècnica de Presidència i Direcció i, 
en funció dels temes a tractar, altres professionals de l’entitat. La voluntat 

Federació de Cooperatives Agràries 
de Catalunya
Nom de l’empresa Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

Sector d’activitat Representació i serveis al sector agrari cooperatiu

Plantilla 49 persones

Pàgina web cooperativesagraries.cat

Adreça C. Ulldecona 21-33 Barcelona (Barcelonès)

Contacte 932 260 369 | fcac@fcac.coop

http://cooperativesagraries.cat
mailto:fcac%40fcac.coop?subject=
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és mantenir una dinàmica àgil i propera per tal que l’engranatge de l’orga·
nització estigui sempre a ple rendiment.

A més, la FCAC s’ha alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sos·
tenible (ODS) promoguts per Nacions Unides a l’agenda 2030. 

En aquest sentit es treballa en diferents línies:

• S’han recollit les actuacions relacionades amb els ODS que estan realitzant 
les cooperatives associades.

• Es promou l’activitat relacionada amb els ODS.

• En matèria ambiental es treballen molt intensament, com veurem més avall.

COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL

Els mateixos principis i valors cooperatius integren molts aspectes de  
l’RSE de manera natural. Tanmateix, un plantejament explícit de gestió 
responsable en tota la seva dimensió no sempre és inherent en les empreses 
d’economia social. La FCAC és molt conscient d’aquesta realitat i donada la 
seva essència, mostra una voluntat clara i convençuda que a més de fer una 
gestió respon·sable cal fer·ho de manera oberta i transparent, especialment 
per la seva condició d’entitat re·presentativa d’un model que neix amb uns 
principis i uns valors que són gairebé el seu leitmotiv.

En aquest sentit, la FCAC està desenvolupant bones pràctiques en els cinc 
vectors de la Respon·sabilitat Social: el bon govern, l’ambiental, el social, 
el laboral i l’econòmic. Per completar aquest posicionament i fer un salt 
qualitatiu, creuen necessari un procés d’aprenentatge que els perme·ti or·
denar les actuacions que desenvolupen i aprofundir i sistematitzar una 
metodologia que els permeti valorar i millorar les accions implementades 
i integrar·les al Pla d’actuació i, més enllà, a l’estratègia de l’organització.  

És per aquest motiu que durant el 2020 i 2021, després d’haver estat selec·
cionada, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha 
participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresa·
rial Respon.cat. Per mitjà del procés de capacitació i consultoria, l’em·
presa ha pogut identificar les seves bones pràctiques i les àrees de millo·
ra, i es proposa avançar en la gestió de l’RSE elaborant un Pla d’Acció de  
Responsabilitat Social per integrar·lo en la seva estratègia i en la seva gestió.

COMPROMÍS AMB L’EQUIP DE TREBALL

La plantilla de la FCAC la composen de mitjana 49 persones. Per aquest 
motiu i encara que estrictament no hi estarien obligats, assumeixen el 
compliment de la llei de contractació que té certes exigències a partir de 
les 50 persones en plantilla.

El perfil de les persones que formen part de l’equip de treball és divers pel 
que fa a edat i gènere, amb un alt percentatge femení.

Disposen d’un pla d’Igualtat (2019·2021) on es reconeix de manera explícita 
la igualtat entre homes i dones com un dret fonamental. Amb aquest docu·
ment es posa de manifest aquest reconeixent formal, així com algunes me·
sures concretes per aconseguir que la igualtat sigui real i efectiva, combatent 
qualsevol tipus de discriminació. Així mateix, també disposen d’un protocol 
per prevenir i abordar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

La FCAC neix fa 37 anys com a entitat representativa i per donar resposta 
a les necessitats de les associades es crea una estructura de serveis: jurídic 
i laboral, econòmic i fiscal, ajuts i projectes, assessorament agroalimentari, 
comunicació, formació, protocol i organització d’actes i representació. Les 
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persones que treballen en les diferents línies s’interrelacionen de manera 
molt intensa cosa que permet compartir necessitats i pal·liar·les de manera 
interna.

Disposen d’un pla de formació per a les persones treballadores tant per 
activitats grupals com dels interessos que es poden tenir a nivell personal.

Es treballa amb tecnologia que permet compartir tota la informació de 
manera molt transparent, des de la gestió de les vacances fins els docu·
ments de qualitat.

Amb la situació de confinament s’ha incidit més els temes de conciliació i 
flexibilitat, tot i que sempre havien estat molt presents en l’organització. 
La FCAC ja disposava dels recursos tècnics per fer teletreball atès que ja  
estava implementat per gran part del personal algun dia a la setmana i tam·
bé s’aplicaven criteris de flexibilitat horària. El context de pandèmia va exigir 
fer el salt al teletreball generalitzat de tot el personal de manera immediata, 
adaptant alguns acords que tenien amb els treballadors i les treballadores i 
refent·los per adequar·los a la situació sobrevinguda amb el mínim impacte 
per a totes les parts, amb una constant preocupació per assegurar la concilia·
ció de la vida laboral i personal i mostrant la flexibilitat necessària.

Aquest sensibilitat també queda palesa amb l’adaptació dels horaris a  
l’estiu en què es fa horari intensiu i durant tot l’any divendres a la tarda 
no es treballa.

La comunicació interna es treballa amb molta intensitat. Tots els dilluns hi 
ha una reunió de caps d’àrea per coordinar tota l’activitat, que es compar·
teix amb la resta de la plantilla perquè tothom n’estigui al corrent i en certa 
manera se’n senti partícip encara que lògicament tots els temes no interpel·
len tothom. També s’organitzen activitats informals amb l’equip de treball.

El cap de personal és el canal principal de comunicació amb les persones treba·
lladores. Es busquen dinàmiques àgils per tal que els problemes no s’enquistin 
i flueixi un bon clima laboral. Hi ha molta implicació de la plantilla, cosa que 
també es posa de manifest amb la baixa rotació de persones treballadores.

COMPROMÍS AMB LES COOPERATIVES ASSOCIADES

El compromís amb les cooperatives associades és l’essència de la FCAC i 
un dels aspectes que es cuida de manera més minuciosa i que es reconeix 
com una de les seves fortaleses. 

Hi ha múltiples vies de comunicació amb les cooperatives federades, i dife·
rents nivells de rela·ció, en qualsevol cas, des de la FCAC es vol garantir que hi 
ha aquest intercanvi bidireccional que assegura que per una banda la FCAC 
coneix cadascuna de les entitats associades, i les inquietuds o reptes que han 
d’abordar, sigui per l’activitat que desenvolupa, per la singularitat del territori 
o per qualsevol altre qüestió, i per una altra banda que totes les cooperatives 
estan informades dels serveis i avantatges que s’ofereixen des de la FCAC.

Aquest doble objectiu s’aconsegueix fomentant diferents vies de comuni·
cació, entre les quals destaquem les dues més directes i personalitzades:

• Observatori: Hi ha un a persona que “visita” totes les cooperatives per 
tenir una presa de contacte i copsar la realitat de les cooperatives. 
S’aprofita per actualitzar dades con·tacte i animar a omplir una enques·
ta de qualitat per tal de continuar millorant els ser·veis que s’ofereixen. 

• Comissió visites: el president, el director i un membre del Consell Rector 
programen un pla de visites anual per tal de visitar les cooperatives i conèi·
xer de prop com es desenvolupa l’activitat i quins projectes i reptes tenen. 
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Les cooperatives que formen part de la FCAC són de diferents sectors d’acti·
vitat. Cadascun d’aquests sectors està representat per alguna de les persones 
que formen part del Consell Rector: arròs, conreus herbacis i farratges, fruita 
i horta, fruita seca, oli d’oliva, pinsos, flor i planta viva, ramaderia i llet, submi·
nistraments i vi, així com una persona que es responsabilitza dels grups es·
pecífics de: seccions de crèdit, desenvolupament rural i formació. Aquesta és 
una altra manera de mantenir·se com a òrgan representatiu de les diferents 
activitats que abasten les cooperatives associades i poder donar resposta a les 
necessitats de manera adequada que es reforça amb un qüestionari de satis·
facció que respon el Consell Rector respecte les actuacions de representació.

S’organitzen trobades a diferents nivells, l’Assemblea General on s’aglu·
tinen totes les associades i altres esdeveniments que s’articulen per reu·
nions de branques (oli,  fruita seca, seccions de crèdit...) o bé jornades que 
organitzen les diferents àrees. 

Disposen d’una bústia de suggeriments però, tot i que ho van comunicar 
al seu moment, no s’utilitza gaire. Han comprovat que les cooperatives 
associades prefereixen les visites per expressar la seva opinió o fer altres 
comentaris, o bé s’hi comuniquen directament per correu o per telèfon. 
L’important per a la FCAC és sentir que aquestes associades disposin d’un 
canal de comunicació per fer arribar les seves inquietuds.

Disposen d’un sistema de qualitat amb protocols per assegurar que es ges·
tionen tots els temes de manera adequada. Una vegada al mes, a la reunió 
de Direcció, es revisen els informes de la persona que visita les cooperati·
ves arran de l’Observatori i si hi ha alguna qüestió a donar resposta, es fa 
des de Direcció o l’àrea implicada. També es trasllada a Qualitat. 

Tenen implantat un sistema de qualitat que es revisa, com a mínim,  dues 
vegades l’any en la reu·nió del Comitè de Qualitat . En aquests Comitè hi 
participen Direcció i els caps d’àrea de la casa. Hi ha tot un sistema d’esca·
latge que garanteix una dinàmica fluida sense escletxes.

Des de la FCAC es vetlla per avançar en la professionalització dels diferents 
sectors que abasten. Per posar un exemple, davant la demanda d’uns re·
quisits molts específics a les persones treballadores a les cooperatives amb 
secció de crèdit es va crear una formació ad hoc per donar·hi resposta. 

Un dels objectius importants de la FCAC és l’impuls a la professionalitza·
ció dels consells rectors i dels seus gestors, per això s’ofereix un programa 
de formació per millorar l’eficiència empresarial, el relleu generacional la 
visualització de la dona o la gestió de les seccions de crèdit.

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I ARRELAMENT AL TERRITORI

Una de les raons de ser de la FCAC és treballar per assegurar la compe·
titivitat de les cooperatives associades dins la gran complexitat que hi ha 
per la diversitat en la dimensió i també a nivell productiu. Una estratègia 
empresarial viable és imprescindible per poder mantenir el seu paper de 
dinamitzadores econòmiques i socials del territori. 

Des de la Federació, permanentment estan treballant per poder oferir 
eines i recursos per construir organitzacions sòlides.

En aquest sentit, s’ha posat en marxa un portal virtual per oferir els pro·
ductes de les agrobotigues: agrobotigues.cat. Actualment hi ha 10 coope·
ratives i es preveu arribar a les 18 en un any.

Darrerament arran d’un encàrrec del Consorci de Polítiques Ambientals 
de les Terres de l’Ebre (COPATE) s’ha promogut el Banc de Terres Ebre·
Biosfera, es tracta d’un estudi jurídic sobre el banc de terres que contempla 
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la implicació de les cooperatives agràries. La creació d’un banc de terres 
territorial ha de permetre la incorporació de nous pagesos al camp i evitar 
així l’abandonament agrari i el despoblament rural.

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

L’activitat de la FCAC no genera grans impactes ambientals, tanmateix són 
molt conscients del gran repte social que això suposa i hi ha una voluntat 
explícita de ser modèlics també en temes ambientals. És per aquest motiu 
que apliquen polítiques per minimitzar els impactes que puguin generar  
directament però a més fan una gran tasca de sensibilització en aquest sentit. 

Pel que fa a accions que afecten l’activitat directa de l’organització, apliquen 
criteris d’oficina verda: 

• Mínim residu paper i reciclatge

• Eviten els envasos de plàstic

• Promouen hàbits per reduir en consum energètic

• Està en estudi la instal·lació plaques solars per l’autoconsum a la seu de 
Barcelona

Es detecta una gran sensibilitat ambiental en l’equip ja que sovint sorgeixen 
propostes i iniciatives des dels mateixos delegats de les sessions.

Són altaveu en temes malbaratament alimentari participant amb iniciatives 
com:

• Banc dels aliments

• Espigoladors

I donen suport a iniciatives de reutilització d’equipaments per a entitats 
socials per mitjà del Banc de Recursos.

Estan involucrats en moltes altres iniciatives que aborden l’emergència 
climàtica com un tema clau sobre el qual les organitzacions han de tenir 
un paper important:

• Promouen l’economia circular, bioeconomia. Participen a “Agrimax” 
per convertir residus en subproductes. Hi ha cooperatives que ho estan 
treballant i volen ser catalitzadors.

• Estan treballant amb la Confederació de Cooperatives de Catalunya per 
promoure la intercooperació en matèria de transició energètica. Cal 
destacar la irrupció de nombrosos grans projectes d’energies renovables 
arreu del territori. Això els ha portat a crear un decàleg amb 10 plan·
tejaments a tenir en compte per tal que la implantació de renovables 
signifiqui un guany per a totes les parts.

Com  ja s’ha comentat, un altre aspecte que treballen en el marc de la  
sostenibilitat ambiental són els ODS. El sector agrari compleix una funció 
estratègica en la conservació del medi natural i resulta clau per imple·
mentar el procés de transició energètica. Conscients d’aquesta realitat han 
elaborat una correlació dels 17 ODS amb la realitat de les cooperatives.

COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT I ALIANCES

Volen ser amplificador des de la comunicació dels diferents projectes 
que promouen les cooperatives associades per potenciar l’arrelament al  
territori. S’alien amb altres cooperatives i busquen sinergies per  
impactar en el territori i també actuen de mediadors si detecten iniciati·
ves que poden sumar amb aquest mateix objectiu.
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Per la seva naturalesa, se’n relacionen algunes de les més recents i algu·
nes de les més significatives per l’alt impacte que tenen. 

Darrerament han pres part del Grup Operatiu del projecte pilot d’inno·
vació “Decision Making” (Metodologia Integral i Circular per la presa de 
decisions comercials) format per l’Agrícola Falset·Marçà i Secció de Crè·
dit, AFALMA, SCCL, líder del projecte, CEVIPE, Grup Cooperatiu, SCCL 
i la Federació de Cooperatives Agràries (FCAC) amb la participació de la 
UOC com a centre de recerca.

La FCAC ha participat en el projecte LISA – Low Input Sustanaible Agri·
culture. Un projecte d’R+D+I basat en l’aplicació de tècniques d’agricultu·
ra de precisió per aconseguir una agricultura més sostenible.

La FCAC inverteix 110.000€ en AgriCoop Bigdata en partenariat amb la 
Universitat de Lleida. Aquesta iniciativa permet el processament intel·li·
gent de dades del sector agroalimentari que incideixen en els sistemes 
productius de les cooperatives

Aquest 2021 Lleida acollirà el Fòrum de la Transformació Digital al Sector 
Agroalimentari, el Datagri2021. La Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya participarà en aquest espai on s’analitzaran en diferents for·
mats les principals tendències en transformació digital del sector agrícola 
i els casos d’èxit que acceleren aquest procés al llarg de la cadena de valor.

En la seva cerca constant per desenvolupar estratègies amb una lògica local 
que enforteixin un sistema alimentari més just i saludable, s’han adherit a 
algunes iniciatives com la “Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de 
Barcelona (CARM)”,  un instrument de coordinació estratègica pel desenvolu·
pament de polítiques alimentàries en clau local i metropolitana o bé “l’Estra·
tègia de l’Economia Social i Solidària de la ciutat de Barcelona”, una iniciativa 
que promou palanques de transformació social com ara el consum conscient, 
una alimentació sostenible i agroecològica o el comerç de proximitat, entre 
altres. En la mateixa línia, enguany Barcelona és la Capital Mundial de l’Ali·
mentació Sostenible i la FCAC hi vol contribuir amb algunes activitats.

Amb projecció estatal, conjuntament amb Cooperativas Agro·alimentari·
as de España, volen implantar una metodologia per calcular econòmica·
ment el valor social de la seva activitat.

Com no podia ser d’altra manera, el context de pandèmia no els ha deixat 
indiferents i han col·laborat aportant recursos i material a institucions que 
treballen per apaivagar el fort impacte que està provocant aquesta situació ad·
versa. Entre altres actuacions, han donat milers de mascaretes al Grup Alba. 
També han tingut una comunicació molt activa informant de tots els avenços, 
implicacions, mesures, polítiques i totes les novetats relatives al coronavirus 
que d’alguna manera poguessin afectar el sector cooperatiu agrari català.

CONCLUSIONS

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya és una entitat que neix 
amb l’objectiu de representar el moviment cooperatiu agrari català i els anys 
de trajectòria han consolidat i evolucionat aquest propòsit. Són una organit·
zació que observa el context que l’envolta i vol ser palanca de canvi i motor de 
transformació amb actuacions com ara l’aposta que fan en innovació, sosteni·
bilitat, digitalització i transició energètica.

De manera volguda i amb un horitzó clar han anat avançant en el marc de 
la responsabilitat social, tenint en compte els cinc vectors des de l‘estratè·
gia de gestió, el bon govern, l’econòmic, el laboral, el social i l’ambiental i 
continuen aquest procés de millora constant. 

Aquesta fitxa ha estat elaborada al 2021 per 
Marta Ribera, a partir de les entrevistes rea·
litzades a Jordi Vives, director de la FCAC i 
Raquel Callol, responsable de Relacions Ins·
titucionals de la FCAC.

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini·
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes correspon a empre·
ses 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 Co·
merç de Catalunya.
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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA

Místric és un projecte que neix fa cinc anys de la mà de Sònia Masdevall 
que decideix formar·se per emprendre aquest repte empresarial després 
de quedar a l’atur. 

Místric és un forn de pa i brioxeria situat al municipi de Santa Pau, a la 
Garrotxa. El nom ve d’un joc, el fet i amagar, que a la zona de la Garrot·
xa es diu així. Sònia Masdevall posa en marxa una activitat que ha de 
ser el seu modus vivendi i fa aquest petit homenatge a la seva comarca  
natal amb aquest símil tan entranyable. Aquesta càrrega simbòlica mos·
tra tota la il·lusió i empenta que hi posa. Una voluntat que l’ha acompanyat 
durant aquests cinc anys i l’han fet avançar en un procés de millora  
contínua per consolidar el negoci i construir un projecte amb sentit.

BON GOVERN

Amb les limitacions de ser una microempresa, hi ha una gran preocupació 
per “fer les coses bé”, i això es tradueix per una aposta clara per tenir cura 
del medi ambient i per cuidar les persones.

Aquesta voluntat de millora contínua es tradueix en orientar esforços per  
ampliar coneixements i metodologies per consolidar la trajectòria de 
l’empresa i ser conseqüents amb l’ètica de respectar l’entorn, tant físic 
com humà.

Des d’aquest plantejament, se sospesen totes les decisions i quan s’escau se 
sondeja amb la clientela quan s’ha de fer algun canvi en el producte, ja que es 
compta amb una clientela fidel que es vol cuidar.

RESPONSABILITAT SOCIAL

A la pregunta “què és per a tu la Responsabilitat Social”, Sònia Masdevall 
respon “és el comportament que tenim tant cap al medi ambient com amb 
els nostres grups d’interès. Més enllà del guany a curt termini, anar a buscar 
el llarg termini.” Aquest és bon resum del sentit que impregna l’empresa.

Durant el 2020 i 2021, després d’haver estat seleccionada, Forn Místric 
ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació em·
presarial 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 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 el pla estratègic 
de gestió, que fa anys que venen desenvolupant, i que van iniciar parti·

Forn de Pa Místric
Nom de l’empresa Forn de Pa Místric

Sector d’activitat Producció de pa i brioxeria

Plantilla 2 persones

Adreça Av. dels Volcans, 1, Santa Pau (La Garrotxa) 

Contacte smasdevall@gmail.com

mailto:smasdevall%40gmail.com?subject=
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cipant 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  
processos de millora i documentant les bones pràctiques de responsabili·
tat social que duen a terme.

COMPROMÍS AMB L’EQUIP DE TREBALL

Es tracta d’una microempresa amb dues persones de plantilla. Això, jun·
tament amb l’activitat que es desenvolupa, exigeix uns horaris compli·
cats que fan difícil treballar la conciliació familiar i laboral. Tot i així, 
es busquen maneres de poder ajustar tant com es pot els horaris per tal 
de gestionar·ho de la manera més responsable. De moment s’ha adquirit 
una màquina de fermentació controlada que ha de permetre relaxar els 
horaris de fabricació del pa, cosa que ajudarà a millorar la flexibilitat 
dels horaris de treball, malgrat que sols afectarà la producció.

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

Místric opera en una zona rural, en un població de més de 1.500 habitants 
en total, amb un nucli d’uns 800. Després de cinc anys de funcionament 
han tocat sostre per continuar creixent i s’ha decidit que pot ser el mo·
ment d’expandir·se cap al sector de la restauració. Aquest pas es vol fer de 
manera responsable i sostenible.

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

Hi ha una gran sensibilitat en temes ambientals. En línia amb aquest 
plantejament participen en algunes iniciatives com ara “És farina”.  Es 
tracta d’una iniciativa promoguda pel Consell Regulador de la IGP Pa de 
Pagès Català i el Gremi Flequers Artesans de les Comarques Gironines 
que han arribar a un acord perquè totes les fleques integrades a la IGP 
puguin fer servir les farines de la marca És Farina de Girona, una farina 
de qualitat i certificada amb Producció Integrada, més respectuosa amb 
el medi ambient. Són les úniques farines d’aquestes característiques cer·
tificades a Catalunya i els flequers gironins les estan fer servir per donar 
un valor afegit als pans que elaboren amb elles. Forn Místric forma part 
d’aquest col·lectiu d’empreses compromeses amb el territori i amb la sos·
tenibilitat ambiental

També apliquen criteris de responsabilitat ambiental en l’operativa  
diària de l’organització, tant de la botiga com de l’obrador com de la tasca  
administrativa. Per posar algun exemple, des del primer moment  
s’opta per bosses de paper, mai han tingut bosses de plàstic. Tot el residu 
que es genera es recicla. En general es fomenten hàbits per l’eficiència  
energètica.

COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT I ALIANCES

Hi ha una sensibilitat especial pel territori on s’està operant, un entorn 
rural amb un teixit empresarial fràgil. Davant aquest fet, es té en consi·
deració la necessitat de donar suport al treball dels sector primari de les 
comarques gironines i ser coherents amb el treball que realitzen respec·
tant principis i valors.

També hi ha acords amb agents del territori, com per exemple fer arribar 
el pa sobrer als pagesos perquè el donin a animals o col·laborar econòmi·
cament amb les accions que es fan al poble.
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CONCLUSIONS

Forn Místric neix d’un projecte personal d’emprenedoria amb la volun·
tat de construir un negoci amb sentit. Es té en compte la singularitat del 
territori on opera posant el focus en matèria ambiental i en les persones 
amb l’objectiu de generar impactes positius.

Amb aquest cas es demostra que es pot ser una microempresa i disposar 
de capacitat de desplegar un pla de responsabilitat social a partir dels 
valors corporatius.

Aquesta fitxa ha estat elaborada al 2021 per 
Marta Ribera, a partir de les entrevistes re·
alitzades a Sònia Masdevall, propietària del 
Forn Místric.

La fitxa reflecteix informacions aporta·
des 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 desen·
volupament de la responsabilitat social 
a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes correspon a empre·
ses 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 Co·
merç de Catalunya.
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COMPROMÍS AMB LA SALUT MENTAL 

L’Associació de Salut Mental Horta Guinardó (ASM Horta Guinardó) 
és una associació sense ànim de lucre que té cura de la salut mental de 
la població oferint un servei públic d’orientació, prevenció i assistència  
integral i comunitària ambulatòria en salut mental per a la població adulta  
del districte d’Horta Guinardó. 

Aquesta missió es realitza a través de la gestió concertada pel Departa·
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya dels Equips sanitaris de: 
Centre de Salut Mental per Adults: CSMA Horta, CSMA Guinardó i 
CSMA  Guinardó 2; Pla de serveis  Individualitzat (PSI Horta Guinardó) i  
Pla d’Atenció Domiciliària Intensiva (PADI  Horta).

El tractament ambulatori està basat en un model assistencial comunitari 
realitzat per equips  multidisciplinaris de psiquiatres, psicòlegs, infermers, 
treballadors socials i especialistes en salut mental. Aquests equips assumei·
xen funcions preventives, assistencials, clíniques, socials i rehabilitadores i 
treballen amb els pacients i les seves famílies.

L’ASM Horta Guinardó va néixer de la mà de l’associacionisme al barri del 
Carmel, amb  el suport de l’AV de Can Baró i del Districte Horta Guinardó. 
L’octubre de 1984 començaven 7 professionals amb l’assistència sanitària 
ambulatòria per a la salut mental al CSMA Horta ·Guinardó.

Els 47 professionals actuals es despleguen en tres Centres: CSMA Horta, 
CSMA Guinardó i CSMA Guinardó 2, a més a més disposen de programes  
d’atenció individual i d’atenció domiciliària i des de 2008, en sub·equips 
multidisciplinaris a cada una de les set àrees bàsiques de salut del  
districte.

La població del districte d’Horta Guinardó de Barcelona major de 18 anys 
assignada, és de 148.000 habitants/aprox. Anualment atenen més de 8.200 
persones i realitzen més de 50.000 visites.

També disposen de dos equips especialitzats en clínica més intensiva,  
externs, de carrer/ domicili: 

PSI.· Pla  de Serveis Individualitzat.

PADI.· Pla d’atenció domiciliària intensiva.

Visió

Ser un referent de qualitat assistencial i d’implantació de programes  
terapèutics transversals i innovadors dirigits a consolidar el model comu·
nitari assistencial a la salut mental amb la participació i coresponsabilitat 
de la ciutadania.

Associació de Salut Mental Horta 
Guinardó
Nom de l’empresa Associació de Salut Mental Horta Guinardó

Sector d’activitat Sanitat

Plantilla 46 persones

Pàgina web asmhg.es

Adreça C. Arquitectura, 20-24; Baixos; 08035 Barcelona (Barcelonès)

Contacte 93 428 16 42 | ausuari@asmhg.com

http://asmhg.es
mailto:ausuari%40asmhg.com?subject=
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Valors

Compromís, Responsabilitat, Professionalitat, Cooperació, Ètica Assis·
tencial, Eficiència, Accessibilitat, Proximitat, Qualitat i Transversalitat.

Es consideren un equip versàtil perquè al segle XXI la cura de la salut men·
tal requereix l’alineació de molts eixos: sanitaris, socials, laborals, de drets, 
de lluita contra l’estigma, comunicació/difusió, formació, qualitat, continuï·
tat assistencial (Xarxa), investigació, de responsabilitat social etc., per arri·
bar a dignificar una atenció integral i integrada per qualsevol persona amb 
trastorn mental sigui lleu o greu. Aconseguir·ho és la seva fita diària. 

ORGANITZACIÓ AMB VALORS PRIORITARIS

La gestió de l’organització té en compte els grups d’interès i la societat en 
general, amb l’objectiu d’alinear els serveis i programes amb les necessi·
tats reals de la població que atenen, on els usuaris i les famílies són els 
principals grups d’interès.

Aquest model de gestió es basa en:

• Atenció especialitzada: Presten assistència psicoterapèutica, farmacolò·
gica i de l’entorn sociofamiliar dels usuaris amb funcions de diagnòstic, 
orientació, tractaments i seguiment.  Prioritzen l’atenció als trastorns men·
tals greus (TMG), estableixen programes terapèutics individualitzats (PTI) 
i familiars, grups psicoeducatiu, de familiars i d’usuaris amb TMG, Progra·
ma de Psicoteràpia Individual i Grupal i col·laborem  a les Àrees Bàsiques 
de Salut (ABS). 

• Desenvolupen programes de prevenció i promoció de la salut mental, són 
participants actius de la lluita contra l’estigma i la sensibilització a la comu·
nitat, mitjançant jornades informatives, participació en taules de salut, tas·
ques de treball informatiu als professionals i veïns i promotors de la Taula 
de Salut Mental del Consell de Salut del Districte, on han estat pioners i 
continuen col·laborant aportant la seva expertesa des dels inicis. 

• Autofinancen investigació de nous abordatges assistencials a través de 
l’especialització en trastorns de salut mental, creant una línia de servei 
extraordinari  als CSMA, ja que entenen que és important evitar cronici·
tats i hospitalitzacions, i en la tasca de prevenció el servei ambulatori és 
imprescindible que sigui el màxim d’eficient.

• L’ASM Horta Guinardó a través dels seus serveis es troba integrada dintre 
del circuit assistencial, articulats amb la resta de dispositius amb els quals 
han signat acords i convenis de col·laboració que els permetin establir un 
sistema de coordinació i cooperació que fa possible la continuïtat assis-
tencial del projecte terapèutic del pacient. 

• Promouen una cultura de qualitat, avaluació i millora contínua per oferir una 
atenció òptima, cercant el millor resultat, la màxima satisfacció i el mínim 
risc en les seves actuacions, dirigida als usuaris com a la societat en general.

• Són Centre Docent de professionals sanitaris. Ofereixen formació a: 
MIR i EIR de l’especialitat de Família i Comunitària; MIR d’especialitat 
Psiquiatria, PIR especialitat de Psicologia Clínica, Treball Social i Infer·
meria especialitzada en Salut Mental. 

• La nostra filosofia està basada en un model comunitari real i potent, on 
poder atendre necessitats dels nostres usuaris que van més enllà de la salut 
mental, i emmarcat dintre dels Drets Humans i l’Ètica Assistencial. 

Han treballat sobretot la defensa dels drets dels usuaris i de les famílies. 
Han fet una feina de conscienciar i educar la societat sobre la salut mental 
per a què entenguin que hi ha altres maneres d’abordar·la.



103

Iniciativa empresarial per al 
desenvolupament de la responsabilitat 
social a Catalunya

r es pon. c at
GESTIÓ RESPONSABLE, EMPRESA SOSTENIBLE

COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL I L’ÈTICA

S’aproximen a la Responsabilitat Social des del treball pel reconeixement 
dels drets de les persones usuàries i la lluita contra l’estigma social.

Focalitzen els esforços en donar un servei sanitari de qualitat a través de 
professionals que practiquen l’ètica assistencial en el tractament als ciuta·
dans afectats de trastorns mentals i a les seves famílies.

Des de l’inici es disposa del lideratge fort d’una professional psiquiatra que 
ha defensat davant els governants els drets individuals dels pacients amb la 
consecució de canvi de lleis i articles del Codi Civil. 

Són una associació petita i a la vegada són un centre de referència a la seva 
àrea. Tot i això han arribat a molts llocs. La dimensió els ha portat a buscar ali·
ances i treballar en xarxa sense perdre l’autonomia de gestió i independència. 

S’han adonat que des dels fonaments de l’organització ja es contemplava un 
fort compromís amb l’RSE.  Ara els cal recórrer totes les àrees, endreçar i 
continuar ampliant i millorant cada línia.  Enguany, resta ja contemplada 
al Pla estratègic de l’ASM Horta Guinardó.

Durant el 2020 i 2021, després d’haver estat seleccionada, ASM Horta Gui·
nardó 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 mi·
llora, i es proposa avançar en la gestió de l’RSE elaborant un Pla d’Acció de 
Responsabilitat Social per integrar·lo en la seva estratègia i en la seva gestió.

BON GOVERN

La transparència davant de tots els grups d’interès és un dels compromisos 
de l’ASM Horta Guinardó. Rendeixen comptes:

• Davant del CatSalut i la societat, que els avalua anualment, amb  
indicadors i enquestes de satisfacció. Lliuren auditoria econòmica que 
publiquen a les pàgines oficials del Canal Salut juntament amb els 
concerts de cada any.

• Es promouen reunions anuals amb diferents grups d’interès per rendir 
comptes dels resultats anuals: Associats, Treballadors, Districte.

• Realitzen fins a tres tipus de memòries anuals: una assistencial sobre 
objectius i atenció prestada que va dirigida al CatSalut amb la descripció 
de programes i serveis contractats; una segona amb la descripció resu·
mida de l’activitat assistencial desenvolupada en l’any corresponent per 
cada responsable i una tercera, versió abreviada amb dades importants 
per difondre públicament i entregar als grups d’interès.

• Al web institucional es publica la memòria anual reduïda, els contractes 
amb el CatSalut, única font d’ingrés, i dades socials i econòmiques.

• A la intranet els professionals disposen de la memòria assistencial i 
reduïda així com de la informació interna de l’organització: resultats 
de les auditories i normativa aplicada.

S’han creat grups de treball en diferents àrees per fomentar la participació  
interna en les decisions de l’Organització: Grup de Qualitat, Comissió 
d’Igualtat, Grup de Protecció de Dades, Grup de Formació, Grup de Comu·
nicació, de Gestió assistencial...

• Recullen constantment enquestes d’opinió, resultats de suggeriments, 
reclamacions dels usuaris, familiars, treballadors. Forma part de la  
millora continua de l’Entitat.
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• Han impulsat grups de participació d’usuaris. Actualment formen part 
d’un d’ells.

Cal destacar el compromís amb la qualitat de servei: Des de fa una dècada 
que l’ASM Horta Guinardó va realitzar la primera auditoria de ISO 9001. A 
l’actualitat tenen implantat els quadres de comandaments que són assisten·
cials, però es planteja crear el Quadre Integral per poder disposar de més 
eines que facilitin l’avaluació de resultat i presa de decisions.

A fi de garantir la confidencialitat en totes les actuacions de l’ASM Horta 
Guinardó es troba adherida al codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals i 
es realitza auditoria de protecció de Dades, de forma bianual de conformitat 
amb el que estableix la normativa vigent  en la matèria 

GESTIÓ ECONÓMICA TRANSPARENT I SOSTENIBLE

Amb la decisió de ser una entitat social sense ànim de lucre, reinverteixen 
tot el pressupost disponible per  aconseguir una  millora continua a l’atenció 
dels usuaris de la salut mental; de qualitat, sostenible i amb la intenció de 
promoure la implicació de la comunitat a través dels òrgans de govern que 
gestionen els recursos públics: CatSalut, Ajuntament, Xarxa sanitària, grups 
de professionals, proveïdors, que any rere any, dipositen la seva confiança en 
la tasca de l’ASM Horta Guinardó i treballem plegats per avançar. 

• Es realitza l’auditoria de comptes anuals. Això els permet oferir la màxi·
ma transparèn·cia en la gestió econòmica i consolidar així la solvència 
financera per seguir prestant serveis de qualitat.  

• A la web corporativa destinen un espai de transparència on es publi·
quen dades eco·nòmiques i la publicació de la contractació en vigor. 

• Respecte al criteri de compra i contractació, es prioritza la compra a empre·
ses de treball protegit o comunitari, la compra a proveïdors de proximitat, 
petites i mitjanes  empreses, empreses amb valors de sostenibilitat ecològica.

ELS PREOCUPA  EL MEDI AMBIENT

Existeix conscienciació i sensibilització ambiental per part de l’ASM Horta 
Guinardó i de les persones treballadores. Tot i que per la seva activitat no són 
gran generadors de residus  i no provoquen impactes ambientals significatius.

• A les instal·lacions fomenten un consum energètic adequat i un ús res·
ponsable de les matèries primeres com aigua, papers, tòners, etc... 

• Impulsen pràctiques d’oficina verda com reduir impressions, imprimir 
a doble cara, utilitzem paper reciclat i d’origen sostenible. Potencien l’ús 
de canals digitals de comunicació per minimitzar al màxim l’ús de pa·
per. A mes, cada consulta disposa d’una destructora  de paper per afa·
vorir el reciclatge.

• Instal·lació de leds i detectors d’il·luminació per estalviar energia i recursos.

• Reciclatge de paper i cartró, disposen d’un contenidor de paper i cartró.

• El Residus sanitaris especials Grup III els gestiona una empresa  
especialitzada.

• Aliances socials com el manteniment i conservació del jardí per part de 
la Fundació 3 Turons.  

• Cuiden i protegeixen la natura del voltant del CSMA Horta. Han man·
tingut el jardí amb l’arbrat i la natura que envolta el local. Constitueixen 
un jardí obert al públic que mantenen amb la col·laboració del Taller de 
Jardineria de la Fundació 3 Turons, alguns dels membres del taller són 
usuaris del CSMA. Han identificat més de 15 varietats d’arbres.
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L’EQUIP DE PERSONES: INDISPENSABLE

El cor de l’associació és l’equip de persones que hi treballen dia a dia. Con·
sideren els seus professionals com l’element diferencial més important que 
aporta a la institució ser capdavantera en el sector. Disposen d’un personal 
altament qualificat, especialitzat, polivalent, amb gran capacitat resolutiva  
i en formació constant.  

L’organització té com prioritari el benestar i la salut física i mental dels 
que treballen per a la salut mental. Amb la missió de “Tenir cura del que 
cuida”, l’ASM Horta Guinardó considera les persones professionals ele·
ments indispensables per obtenir un  resultat  òptim per a tothom: Paci·
ents, Família, Equip, Societat.

Constituir un equip de professionals cohesionat i alineat amb l’organització 
és l’objectiu a aconseguir. Algunes de les mesures que han desenvolupat:

• Tenen cura de la selecció i la incorporació del personal nou. La filosofia de 
l’entitat és presentada a la fase de selecció: el compromís amb una empresa 
petita però amb valors que sobrepassen l’atenció sanitària de les persones.  

• Estabilitat contractual: Ofereixen contractes indefinits.

• Conciliació: La majoria dels contractes són amb horaris parcials: el 90 
% són horaris de 30·35 hores a la setmana amb la intenció d’oferir més 
llocs de treball i afavorir que el personal disposi de més horari per a la 
vida personal, la conciliació familiar i de descans.

• Millora en les condicions d’excedències i permisos per necessitats de 
conciliació familiar, ampliant les situacions que marca el conveni labo·
ral, per exemple: disposen de fins a 10 hores per acompanyar familiars 
al metge, no recuperables.

• Flexibilitat i descans: Disposen de més dies d’assumptes propis dels que 
marca el conveni. La jornada laboral anual es compleix per a tothom igual 
però amb la flexibilitat de realitzar canvis pactats per poder disposar dels 
dies o permisos necessaris amb un topall de dies a l’any.

• Disposen d’un Pla de Igualtat en fase de renovació actualment, i d’una 
Comissió de Igualtat formada per membres de diferents categories dels 
equips.

• També han treballat protocols d’assetjament moral i sexual.

• De clima laboral, utilitzen diferent eines de mesura: la comunicació  
intensa en reunions d’equips, de subequips, individuals amb diferents 
membres de direcció; enquesta psicosocial, de satisfacció a la formació; 
espais de participació en grups o a través de consultes sobre diferents  
temàtiques: qualitat, recerca, comunicació, igualtat, logos, pla de formació.

• Fomenten la corresponsabilitat en alguns punt del funcionament del 
servei.· La resposta sempre ha estat positiva i així els equips pacten les 
vacances o les rotacions en tasques diferents que comuniquen als respon·
sable. La idea es que augmenti aquest tipus de funcionament dels equips.

• Promoció d’hàbits saludables: formacions per tenir cura de la salut: er·
gonomia, primers auxilis, relaxació. També col·loquen cartelleria amb 
recomanacions de com cuidar·se més, beure més aigua, menjar més 
fruita i verdura...

• Riscos laborals: A més de les exigides legalment a les empreses,  
amplien el servei amb formacions específiques sobre temes relacionats 
amb la salut física. 

• Vigilància de la salut: amplien les revisions mèdiques per oferir a cada 
treballador mes informació sobre la seva salut.
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• Ajudes per la Formació: pressupost, horari i reconeixement de carreres 
professionals. 

• Plans de formació especialitzat i estudiat per satisfer les necessitats 
del servei, del professional i de la institució. Ho aconsegueixen formant 
part de Barcelona Salut Mental, associació des de la que, entre altres 
temes, poden accedir a organitzar formacions especialitzades de què no 
podrien gaudir anant sols. 

OBERTS A LA COMUNITAT 

• Són fundadors i participen en el Consell de Participació del Grup de 
Institucions del sector: BCN Salut Mental: espai específic de trobada  
entre usuaris, familiars i professionals per recollir inquietuds i  
peticions i elaborar plans de treball amb l’objectiu de l’apoderament 
de les persones.

• Participen al Programa d’atenció a dones víctimes de violència de  
gènere d’Horta Guinardó.

• Busquen aliances que generin sinèrgies amb altres entitats sempre 
que sigui possible i tingui un sentit. Col·laboren amb la Fundació Tres  
Turons que treballa per la formació i reinserció de ciutadans que patei·
xen alguna patologia de salut mental. A través de la col·laboració amb 
els aconseguim treballar per  la seva rehabilitació i reinserció social  
laboral, formació i obtenció de acreditació professional  i tenir cura del 
espai pel barri de Montbau i els usuaris del CSMA Horta.

• Participen a la Taula de Salut del districte Horta Guinardó. Són  
membres del Consell de Salut Mental.

• Els barris són les artèries de la ciutat i són hàbitats col·laboradors en 
les tasques d’ajuda als col·lectius més desfavorits. Entenen que són  
elements essencials en la labor comunicativa cap a la societat del que 
és avui en dia la Salut Mental. Per aquest motiu participen en el Pla  
Comunitari del barri del Carmel, de Sant Genís i de la Teixonera i de 
Montbau i el Consell de Barri de Montbau.

• També han col·laborat en la comunicació del barri amb el finançament 
de la revista del barri de Montbau.

• Estableixen altres aliances assistencials per millorar la recerca de nous 
abordatges clínics més innovadors i eficients per la salut dels usuaris i 
famílies. 

• Els professionals de l’ASM Horta Guinardó ofereixen tasques 
d’assessorament a l’Administració, a altres fundacions o associacions 
del sector i també en el mon judicial, amb l’objectiu de col·laborar en 
la definició de la millora del model d’atenció comunitària a la  oferir 
salut mental.

• Formen nous professionals sanitaris, transmeten així el model d’atenció 
basat en la salut mental comunitària integral i integradora.

• Compromís amb l’abordatge ètic i les reformes legals que afavoreixin els 
drets de la ciutadania afectada de trastorns mentals. 

• Participació i implicació en el Comitè d’Ètica Assistencial de la Fun·
dació Congrés Català de Salut Mental, la participació en la Comissió de 
Ètica i Legislació de la AEN (Associació Espanyola de Neuropsiquia·
tria) amb publicacions i recomanacions en relació a l’ètica del serveis i, 
tractaments i canvis legals en Salut Mental.
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CONCLUSIONS

L’Associació de Salut Mental Horta Guinardó (ASM Horta Guinardó) és 
una entitat petita que fa bandera d’uns valors en què creu i els practica: 
compromís, responsabilitat, professionalitat, cooperació, ètica assisten·
cial, eficiència, accessibilitat, proximitat, qualitat i transversalitat. Una 
organització en la qual destaca per damunt de tot la vocació de servei i 
l’ètica assistencial. Han estat líders en la posada en marxa i consolidació 
del model comunitari assistencial a la salut mental amb la participació 
i corresponsabilitat de la ciutadania. Tot i ser petits en mida, estan molt 
focalitzats a la innovació, la millora continua i la cura de tots els seus 
grups d’interès, especialment persones usuàries i equip humà. 

Aquesta fitxa ha estat elaborada l’any 2021 
per Daniela Toro, a partir de l’entrevista rea·
litzades a Maribel González Porras en repre·
sentació d’ASM Horta Guinardó.

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini·
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya.  

Aquesta sèrie de fitxes correspon a empre·
ses 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 Co·
merç de Catalunya.
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PIONERS DE LA DISTRIBUCIÓ D’INGREDIENTS ACTIUS I 
PRODUCTES NATURALS

Inquiaroma (Internacional Química Aromática SA) és una empresa  
especialitzada de distribució d’especialitats, principis actius i productes 
naturals per als mercats cosmètic, nutracèutic, alimentari, de detergents 
i de cura de la llar, així com envasos tècnics per als sectors farmacèutic, 
químic i de perfumeria.

L’empresa es va crear l’any 1969, convertint·se en una de les pioneres en 
la distribució de productes naturals per a la gran indústria. 

Fruit de la seva visió i capacitat d’adaptació i innovació, s’han convertit 
en una empresa referent del seu sector, altament especialitzada a nivell  
tècnic. Actualment tenen una cartera de més de 500 clients i distribueixen 
als mercats espanyol, portuguès i italià.

En els darrers anys, i amb la voluntat de diversificar la seva activitat i 
aportar al mercat una línia de productes naturals i ecològics, estan intro·
duint·se en la distribució de matèries primeres per a detergents ecològics.

A més de productes, ofereixen la seva expertesa per oferir solucions a 
mida que permeten atendre les necessitats de la clientela.

COMPROMÍS AMB LA GESTIÓ ÈTICA I SOCIALMENT RES-
PONSABLE

Inquiaroma és una empresa familiar que té integrats els valors de la gestió 
responsable en la seva definició fundacional i en la pràctica del seu dia a dia.

Des de la seva creació tenen definits els compromisos i el mapa de valors 
que regeixen el funcionament de la companyia.

Disposen d’un codi de conducta on es defineixen els compromisos que han 
de regir les actuacions de les persones que formen part de l’empresa. Ac·
tualment estan en fase d’actualitzar·lo per adaptar·lo a la nova realitat del 
sector i la companyia.

Aquest compromís de la companyia s’ha vist reforçat en els darrers anys 
amb la demanda creixent que estan detectant en el seu sector, on les grans 
indústries estan demanant als seus proveïdors que incorporin aspectes de 
gestió responsable per poder ser homologats i formar part de les cadenes de 
proveïment globals.

Tots aquests esforços els permeten mantenir un creixement sostingut de la 
seva activitat i tenir una situació sanejada econòmicament, de manera que 
han esdevingut un referent en el sector d’activitat.

Durant els anys  2020 i 2021, després d’haver estat seleccionada, Inquiaroma 

Inquiaroma
Nom de l’empresa Inquiaroma

Sector d’activitat Matèries primeres per la industria cosmètica, farmacéutica i alimentària.

Plantilla 22 persones

Pàgina web inquiaroma.com

Adreça Polígon El Canyet, Parcel·la 4, 08754 El Papiol (Baix Llobregat) 

Contacte 937 74 64 11| inquiaroma@inquiaroma.com

http://inquiaroma.com
mailto:inquiaroma%40inquiaroma.com?subject=
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ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresa·
rial 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 de Responsabilitat  
Social per integrar·lo en la seva estratègia i en la seva gestió.

MATÈRIES PRIMERES NATURALS, ECOLÒGIQUES I DE QUALITAT

Inquiaroma contribueix amb els seus serveis perquè la indústria pugui  
oferir productes de cosmètica, neteja i alimentaris més saludables,  
naturals i funcionals.

Ofereixen matèries primes naturals que serveixen com a ingredients per 
a la fabricació de productes industrials. Són proactius a l’hora de proposar  
alternatives més naturals, ecològiques i amb gran eficàcia a la seva clientela.

La companyia sempre ha apostat per l’excel·lència, més enllà dels  
requisits que ha de complir per normativa. 

L’any 2018 ha obtingut la certificació de Bones Pràctiques de Distribució 
de Principis Actius per Medicaments d’Ús Humà (2015/C/95/01), concedi·
da per SGS ICS. Si bé Inquiaroma no comercialitza principis actius per a 
medicaments d’ús humà (API), ha decidit seguir aquest sistema de gestió 
de qualitat, i així assegurar als seus clients un sistema de qualitat recone·
gut i adequat com a distribuïdor de matèries primeres i envasos tècnics 
per a la indústria farmacèutica, cosmètica i nutricional / alimentària.

Aquesta certificació garanteix que el sistema de qualitat de l’empresa recull 
els aspectes clau (formació, sistema documental, validacions, anàlisi de risc, se·
guretat, traçabilitat...) en cadascuna de les fases durant els processos de recep·
ció, emmagatzematge i expedició dels productes, assegurant així un servei de 
distribució en un entorn de bones pràctiques, d’acord amb la legislació vigent.

ELS MILLORS PRODUCTES I LA MILLOR ATENCIÓ

Una de les principals finalitats de l’empresa és assegurar la distribució 
dels productes amb la major excel·lència, qualitat i agilitat possibles. 

En l’estratègia d’Inquiaroma destaca la voluntat d’oferir els millors productes 
i el millor servei a la clientela. Tenen com a objectiu ser socis en el desen·
volupament de la clientela oferint ingredients, eines, idees de màrqueting i 
formulació adaptada des del seu laboratori.

Mantenen una relació de proximitat i complicitat amb la clientela aportant 
coneixements i experiència per ajudar·los a introduir noves tendències i in·
gredients que millorin els productes i el posicionament en un mercat cada 
vegada més conscienciat i interessat pels producte naturals i ecològics. Dis·
posen d’un pla de confidencialitat de dades que assegura una correcta relació 
amb cadascun dels clients. Per aconseguir·ho mantenen un diàleg continu 
amb els principals grups d’interès: amb la clientela mantenint un contacte 
continuat des de la proximitat de tot l’equip comercial i el departament de 
qualitat; i amb els proveïdors mantenint reunions trimestrals amb la direcció 
general per fer un correcte seguiment de l’evolució de les relacions.

COMPROMÍS AMB LES PERSONES: ESTABILITAT I CONFIANÇA

Els compromisos amb les persones que formen part d’Inquiaroma es fona·
menten en l’estabilitat laboral, la confiança, el desenvolupament personal 
i professional, la seguretat, salut i benestar o la flexibilitat per afavorir la 
conciliació.
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L’equip de la companyia està altament consolidat i fidelitzat, cal destacar 
que l’antiguitat mitja de la plantilla és de 30 anys, cosa que la converteix 
en un espai de treball estable i basat en la confiança.

Es fomenta la millora de les competències dels professionals de manera 
continuada a través d’un pla de formació anual. S’ofereixen formacions 
pràctiques principalment en temes tècnics i idiomes. Participen activa·
ment en les formacions organitzades per entitats del seu sector. Existeix la 
voluntat d’aprofundir en el pla de formació per millorar les competències 
digitals i altres temàtiques professionals i de desenvolupament personal.

Inquiaroma té un fort compromís amb la salut i la seguretat laboral a  
través de diferents accions destinades a mantenir uns espais de treball salu·
dables i segurs, com per exemple el correcte manteniment i senyalització del  
magatzem, els plans de neteja i higiene o el pla de prevenció de plagues.

La companyia facilita la conciliació de la vida professional i personal 
mitjançant acords individuals i la flexibilitat laboral per qüestions  
familiars.

SENSIBILITZATS AMB ELS SEUS IMPACTES AMBIENTALS

Inquiaroma està compromesa amb el compliment de les normatives a 
través d’una gestió orientada a minimitzar els impactes ambientals  
derivats de la seva activitat. Cal destacar l’alta sensibilització de la  
companyia i de les persones treballadores, tot i que no se’n realitza un 
seguiment exhaustiu. Actua en tres línies: aplicar les normatives vigents 
en matèria ambiental, impulsar la renovació de les instal·lacions i col·
laborar de manera activa en la promoció de la sostenibilitat ambiental.

Realitzen accions destinades a la prevenció de la contaminació que es 
desprèn de l’activitat: es gestionen els residus del magatzem segons la 
normativa vigent amb els proveïdors corresponents.

La companyia està impulsant diferents iniciatives amb la voluntat de 
controlar i minimitzar els impactes ambientals, com per exemple les  
inversions progressives per reduir el consum energètic. Actualment  
estan iniciant el càlcul de la petjada de carboni de la seva activitat amb 
la voluntat d’elaborar un pla de reducció d’emissions.

En l’àmbit intern, s’intenten canviar els hàbits de consum de les perso·
nes treballadores amb accions com l’existència de recomanacions d’ús i 
de bones pràctiques en el consum energètic, la separació de residus a la 
cantina, la reducció de l’ús de paper, impressions, etc.

COL·LABORACIONS I SOCIALITZACIÓ DEL CONEIXEMENT

Inquiaroma participa activament en la creació i l’intercanvi de coneixe·
ment especialitzat, col·laborant amb entitats de referència del seu àmbit 
d’actuació. 

Participa en el màster de dermofarmàcia organitzat per la Universitat de 
Barcelona, col·labora amb el Col·legi de farmacèutics per a la realització 
de conferències tècniques sobre dermofarmàcia, té una relació fluida i 
compromesa amb altres organitzacions del sector, i participa activament 
en congressos, convencions i accions formatives diverses.

Fruit del seu compromís amb la comunitat, Inquiaroma també col·labora 
puntualment amb diferents iniciatives socials i amb altres empreses del 
polígon on s’ubica.
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CONCLUSIONS

Es tracta d’una empresa familiar que entén la gestió com un procés de 
millora constant, en el qual ha après a anar incorporant criteris de res·
ponsabilitat social. L’aposta per l’RSC els ha de permetre sistematitzar 
unes polítiques i desenvolupar uns valors que ja tenen però que cal siste·
matitzar 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.

Han fet una aposta clara per la qualitat dels seus productes i per un  
servei als seus clients basat en la proximitat i l’excel·lència. Per això miren  
d’interactuar amb els diferents agents implicats, creant aliances i gene·
rant sinergies.

Tot i que ja realitzen accions puntuals, s’observen algunes possibilitats 
de millora en camps com l’ambiental o el de les col·laboracions socials. 

Aquesta fitxa ha estat elaborada al 2021 per 
Albert Huerta, a partir de les entrevistes rea·
litzades amb l’equip responsable de l’empresa, 
format per Anna Yáñez (directora general) i 
Cristina Alsina (responsable de qualitat).

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini·
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya.  

Aquesta sèrie de fitxes correspon a empre·
ses 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 Co·
merç de Catalunya.
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LÍDERS MUNDIALS EN EL MERCAT DE LA REGULACIÓ EXACTA 
DE LA TEMPERATURA

LAUDA Ultracool és una empresa especialitzada en la producció d’equips de 
termoregulació i de sistemes de calefacció i refrigeració, fundada el 24 de se·
tembre de 1968 a Terrassa, sota el nom de Chaumeca Iberica. La companyia 
forma part, des de principis de 2011, del grup LAUDA, empresa familiar ale·
manya, líder mundial en el mercat de la regulació exacta de la temperatura.

Gràcies a l’alt grau de professionalització, l’assessorament competent i a uns 
plantejaments innovadors, ha generat un creixement sostingut i ha assolit 
una sòlida rendibilitat econòmica, posicionant la fàbrica de Terrassa com a 
referent dins el grup. Aquest fet ha propiciat que la seu alemanya hagi inver·
tit 7M€ en la construcció d’una nova planta a Terrassa, al costat de l’anterior 
seu de l’empresa, la qual és la primera planta que construeix el grup LAUDA 
completament des de zero fora d’Alemanya.

COMPROMÍS AMB LA GESTIÓ ÈTICA I SOCIALMENT RESPON-
SABLE

Aprofitant la construcció de la nova nau, LAUDA Ultracool està centrant 
els esforços de gestió responsable en el desenvolupament d’una empresa 
saludable, amb la voluntat de cuidar el benestar, tant físic com emocional, 
de les persones treballadores, així com d’empoderar·les implicant·les en la 
definició, gestió i funcionament dels nous espais de treball.

Aquesta voluntat d’empoderar les persones es va iniciar amb la incorporació 
de la nova direcció el 2011, que va fomentar el sentiment de pertinença dins 
l’equip de direcció, iniciant la reflexió conjunta sobre missió, visió i valors.

Posteriorment, aquest treball d’equip s’ha vist reforçat amb les directrius 
provinents de la central alemanya, i plasmada en la definició dels principis 
d’actuació com a equip de direcció.

LAUDA disposa d’un Codi de Conducta on es defineixen els compromisos 
que han de regir les actuacions de les persones que formen part de l’em·
presa. Aquest codi incorpora temes de compliance, d’RSE, d’eradicació del 
treball infantil, entre d’altres. 

Cal destacar l’aposta per l’equitat de gènere en l’equip de direcció, format 
per tres dones (direcció financera, de recursos humans i logística) i tres  
homes (enginyeria, producció i direcció  general).

Per altra banda, tenen una forta implicació ètica en relació a la compra,  
establint criteris de no fer·ho a preus sota mercat, exigint que els materials  
no provinguin de “mines tacades de sang” i comprant a proveïdors de  
primeres marques.

LAUDA Ultracool S.L
Nom de l’empresa LAUDA Ultracool S.L

Sector d’activitat Sistemes industrials de calefacció i refrigeració

Plantilla 37 persones

Pàgina web lauda-ultracool.com

Adreça Colom 606. 08228 Terrassa (Vallès Occidental) 

Contacte 93 7854866 - info@lauda-ultracool.com

http://lauda-ultracool.com
mailto:info%40lauda-ultracool.com?subject=
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Aquest compromís de la companyia s’ha vist reforçat en els darrers anys 
amb la demanda creixent  d’alguns grans clients, que estan demanant als 
seus proveïdors que incorporin aspectes de gestió responsable per poder ser 
homologats i formar part de les cadenes de proveïment globals.

Durant el 2020 i 2021, després d’haver estat seleccionada, Lauda Ultracool 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 propo·
sa avançar en la gestió de l’RSE elaborant un Pla d’Acció de Responsabilitat  
Social per integrar·lo en la seva estratègia i en la seva gestió.

LA MILLOR QUALITAT DE PRODUCTE 

A l’estratègia de LAUDA Ultracool destaca la voluntat d’oferir la màxima 
qualitat dels seus productes i el millor servei a la seva clientela, avalats pels 
més de 50 anys d’existència de l’empresa i la solidesa empresarial actual. 

Ofereixen un producte de gamma alta, que no sent el més car del mercat, 
sí que és dels més robustos. Tot i els 2 anys de garantia que ofereixen, totes 
les seves màquines poden durar més de 20 anys. De fet, són tant robustes 
que estan tenint problemes per trobar recanvis de màquines que van ser 
fabricades l’any 2000. 

En la línia d’assegurar la qualitat, l’eficiència i els terminis de lliurament a 
la clientela, treballen amb la filosofia LEAN Manufacturing en la producció, 
amb la implementació Kanban, i disposen d’un sistema de gestió de la quali·
tat que, sota el paraigües del grup empresarial, està certificat amb l’ISO 9001.

La companyia té com a objectiu ser el soci en el qual confiar, mantenint 
una relació de proximitat i complicitat amb la clientela, aportant els seus 
coneixements i experiència especialment en els sectors de l’automòbil, la 
indústria química/farmacèutica i en l’àmbit dels semiconductors i de la tec·
nologia de laboratori/sanitària. Són un proveïdor integral que garanteix la 
temperatura òptima en la investigació, la producció i el control de qualitat.

Tots aquests esforços els permeten mantenir un creixement sostingut de la 
seva activitat i tenir una situació sanejada econòmicament, amb un risc fi·
nancer molt controlat, convertint·se en un referent en el seu sector d’activitat.

COMPROMÍS AMB LES PERSONES: PROFESSIONALITZACIÓ I 
EMPODERAMENT

Els compromisos amb les persones que formen part de LAUDA Ultraco·
ol es fonamenten en l’estabilitat laboral, la transparència, el desenvolu·
pament personal i professional, la seguretat, salut i benestar, així com la 
flexibilitat per afavorir la conciliació de la vida laboral i personal. 

L’estabilitat laboral es tradueix en què les 37 persones que formen la plantilla 
de l’empresa tenen un contracte estable, i una antiguitat mitjana de 14 anys. 

La transparència amb la plantilla és un altre fet a destacar, i es tradueix 
en una reunió trimestral, on es comparteix la mateixa informació que 
amb els accionistes sobre l’estat actual de l’empresa.

En l’àmbit del desenvolupament professional i personal, cada responsa·
ble de departament es reuneix anualment amb cadascuna de les perso·
nes del seu equip per realitzar una avaluació de desenvolupament perso·
nal. D’aquesta avaluació, les persones reben un feedback i se’n deriven 
les necessitats formatives dels equips, que es comparteixen amb recursos 
humans, per a establir el pla de formació anual.
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L’equip de direcció, per la seva banda, realitza una avaluació 360, sobre 
un llistat de deu competències que el mateix equip va auto definir. 

LAUDA Ultracool té un fort compromís amb la salut i la seguretat laboral a través 
de diferents accions destinades a mantenir uns espais de treball saludables i segurs 
com, per exemple, el correcte manteniment i senyalització de la planta de produc·
ció i de magatzem, els plans de neteja i higiene o el pla de prevenció de plagues.

Tot i no estar obligats per la normativa, tenen representants de les persones 
treballadores de l’empresa (dues persones de producció i una de magatzem).

L’empresa facilita la conciliació de la vida professional i personal mitjan·
çant la flexibilitat laboral per al personal d’oficines, tant en l’horari d’en·
trada com la durada de la pausa per dinar, així com mitjançant acords 
individuals per qüestions familiars. En aquesta línia s’ha fet una prova 
pilot sobre teletreball i es pretén seguir explorant aquesta via.

UN NOU ESPAI PER A UNA NOVA MANERA DE FER EMPRESA

La construcció de la nova nau industrial, en un terreny de 9.000m2, amb 
uns 4.000 m² de nou espai de producció i més de 850m2 d’oficines, per·
metrà duplicar amb escreix la capacitat de producció de refrigeradors de 
circulació de LAUDA per a satisfer la creixent demanda mundial.

Ja des de la fase d’execució, abans de finalitzar les obres, s’està implicant 
la plantilla en la definició conjunta de la funcionalitat i disseny del nou 
edifici, a partir de la creació de sis equips de treball: tres transversals (ins·
tal·lacions, disseny d’interiors i digitalització · IT), un de magatzem, un de 
línia de producció i un per definir el laboratori. 

A part dels equips de treball, s’ha utilitzat una eina digital (slido.com), en la 
qual han participat 34 de les 37 persones que conformen l’equip, per recollir 
suggeriments de cara a incorporar a la nova planta. Algunes d’aquestes pro·
postes ja s’han integrat, com per exemple un vestidor femení i l’habilitació 
d’una zona verda on incloure elements de socialització lúdica, entre d’altres.

SENSIBILITZATS AMB ELS SEUS IMPACTES AMBIENTALS

LAUDA Ultracool està compromesa amb el compliment de les normati·
ves a través d’una gestió orientada a minimitzar els impactes ambientals 
derivats de la seva activitat, com demostra la fabricació de solucions de 
regulació de temperatura d’alta eficiència energètica. 

Cal destacar l’alta sensibilització de la companyia en la generació d’ener·
gia d’origen renovable i de producció local, amb la contractació del sub·
ministrament energètic a Agrienergia (de Banyoles), i la projecció d’una  
instal·lació solar fotovoltaica pròpia a la nova planta.

Realitzen accions destinades a la prevenció de la contaminació que es des·
prèn de la seva activitat: es gestionen els residus de la planta de producció i 
del magatzem segons la normativa vigent amb els proveïdors corresponents.

Tot i que de moment no es plantegen canviar els materials utilitzats en la  
producció de les màquines, sí que tenen previst investigar sobre aïllants  
tèrmics, a igualtat d’eficiència, d’origen més natural.

La companyia està impulsant diferents iniciatives amb la voluntat de 
controlar i minimitzar els seus impactes ambientals, com demostra la 
voluntat de reducció total del paper a la nova planta. 

En l’àmbit intern, s’intenten canviar els hàbits de consum de les perso·
nes treballadores amb accions com la separació de residus a la cantina.
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DESENVOLUPAMENT LOCAL: COL·LABORACIONS I SUPORT 
AL TALENT

LAUDA Ultracool participa activament a donar suport al talent i el desen·
volupament local col·laborant amb entitats de referència del seu entorn. 

Fruit del seu compromís amb la comunitat, LAUDA Ultracool col·labora 
amb diferents iniciatives socials i amb altres empreses del polígon en el 
qual s’ubica, contractant els serveis de neteja, de jardineria i de desratitza·
ció al Grupo CANT, que compta amb el Centre Especial de Treball CANT, 
integrat per unes 100 persones amb diversitat funcional, i formant part de 
la junta directiva del Polígon Colom II, on estan ubicats. 

En deferència al fet que a la plantilla hi ha 6 titulats de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Industrial de Terrassa (ETSEIT), donen suport al 
talent col·laborant econòmicament en l’organització de l’acte de graduació 
i  atorgant un premi (aporten 500€) al millor estudiant  de la promoció  
d’una de les titulacions que s’hi imparteixen.

LAUDA Ultracool té el compromís de treballar prioritàriament amb pro·
veïdors de proximitat, alguns exemples són que tant l’enginyeria com 
l’empresa constructora per a la nova nau són de Terrassa, i que el xassís 
de les màquines que dissenyen i munten estan fabricats a Viladecavalls i 
en tallers de xapa i soldadura de Terrassa. Per últim també formen part 
del Ple de la Cambra de Comerç de Terrassa. 

CONCLUSIONS

LAUDA Ultracool és una empresa especialitzada en la producció d’equips 
de termoregulació i sistemes de calefacció i refrigeració, centrada en una 
aposta clara per assegurar la qualitat dels seus productes, poc a poc va 
veient les virtuts de l’RSE com una eina de competitivitat i de camí cap a 
l’excel·lència en la gestió. 

Aquesta aposta per desenvolupar la seva RSE els ha de permetre sis·
tematitzar accions concretes i bones pràctiques de gestió per a seguir 
avançant en la construcció d’una empresa saludable.

La construcció de la nova seu, ja des de la seva gestació, s’està plantejant 
amb aquesta nova mirada, focalitzada en el diàleg i la participació de 
les persones treballadores, i s’obre un camp ple de possibilitats per tal 
d’empoderar·les i millorar les seves condicions laborals a partir de les 
seves necessitats.

Tot i ser una empresa que forma part d’un grup internacional, segueix 
molt arrelada al territori i col·labora en el seu desenvolupament econòmic 
i social amb accions puntuals. De totes maneres, s’observen algunes pos·
sibilitats de millora en camps com l’ambiental o el de les col·laboracions 
socials. 

Aquesta fitxa ha estat elaborada al 2021 a par·
tir de les entrevistes realitzades amb en Xa·
vier Armengol Cebrián, administrador únic 
de l’empresa.

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini·
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya.  

Aquesta sèrie de fitxes correspon a empre·
ses 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 Co·
merç de Catalunya.
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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA

El nom de SELID prové de les sigles: Servei Especial Laboral d’Integració a 
persones amb Discapacitat i defineix quina és la seva Missió. Està registrat 
com a Centre Especial de Treball  de la Generalitat de Catalunya i presta 
serveis a tot el territori català. A banda, també compta amb delegacions a 
Madrid, Navarra i Aragó.

SELID és un dels projectes i prioritats de la Fundació Mullor, que té com 
a objectiu les persones vulnerables. I en el marc de la Fundació Mullor, 
SELID té com a objectiu específic les persones amb diverses capacitat: aju·
dar·les en el seu desenvolupament professional individual, formant·les i 
capacitant·les per tal que, cada una, trobi el seu espai d’inserció al món la·
boral en el marc d´una organització sense ànim de lucre. SELID és un CET 
d´iniciativa social que ofereix serveis a les empreses.

SELID, a més a més de la pròpia activitat desenvolupada, també ajuda a què 
l’empresa contractant contribueixi a la inclusió laboral de persones amb 
discapacitat, donant compliment a la Llei General dels Drets de les Perso·
nes amb Discapacitat i la seva inclusió social. La LGD és un requeriment 
legal per a totes les empreses de més de 50 treballadors de reservar un 2% 
dels llocs de treball perquè aquests siguin ocupats per persones amb alguna 
discapacitat reconeguda que sigui superior o igual al 33%.

Aquesta és una mesura que massa sovint les empreses no poden complir, i 
per això la llei també preveu les “mesures alternatives”, una de les quals és 
la de contractar algun servei que estigui prestat per un Centre Especial de 
Treball (CET), com ho és SELID.

Els serveis que es presten des de SELID a les empreses són els següents:

• Servei de Neteja

Aquest servei el realitzen persones amb diversos graus de discapacitat 
intel·lectual, psicosocial o paràlisi cerebral i els proporciona una inser·
ció laboral molt satisfactòria, el sosteniment econòmic i el desenvolupa·
ment tant professional com humà. Per això, des de SELID s’agraeix a 
la clientela l’oportunitat que els brinden al contractar·les i l’oportunitat 
que tenen aquestes persones de demostrar les seves capacitats.

• Consergeria, porteria i atenció al públic

Aquest és un servei amb uns processos de treball molt protocol·litzats 
i rigorosos que engloba els llocs de treball de conserges, recepcionistes, 
atenció a persones usuàries internes d’oficines, control d’accessos/apar·
caments, punts d’atenció al públic/usuari, help·desk, contact center, ges·
tió de correu i atenció a la clientela. 

SELID, S.L. 
Nom de l’empresa SELID, S.L. (Servei Especial Laboral Integració Discapacitat)

Sector d’activitat Serveis a les empreses 

Plantilla 78 persones

Pàgina web selid.services

Adreça Passeig de Ronda, 49-baixos, 25006 Lleida (Segrià) 

Contacte 902 555 067 | selid@selid.services

http://selid.services
mailto:selid%40selid.services?subject=
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• Personal auxiliar i administratiu

En aquesta categoria de servei és on el personal pot sentir·se més integrat 
dins l’empresa en la qual presta el servei i amb la plantilla, per la relació 
que s’estableix, la proximitat i el contacte. Els serveis que es presten són: 
personal administratiu de gestió documental, enregistrament de dades i 
alimentació de bases de dades, gestió d’expedients administratius i petici·
ons, gestió documental física o digital i digitalització de documents. 

• Logístics

Els serveis logístics consisteixen en picking, logística de magatzem, 
reposició de productes, control d’estocs i serveis associats i moviment 
de carros. Aquest tipus de serveis poden tenir diferents graus d’inte·
gració amb el personal de la clientela.

• Manteniment

Aquests serveis es refereixen al manteniment d’edificis corporatius, 
oficines i centres de producció, entre d’altres i per portar·los a terme 
l’equip de prevenció es responsabilitza d’assegurar un entorn de treball 
segur i saludable en tots els àmbits per a tot l’equip humà.

Els tres pilars sobre els quals es fonamenta la feina de SELID són:

1. La formació i integració social de les persones amb capacitats diverses: 
fent de pont entre la persona amb discapacitat i les necessitats reals del 
mercat laboral, posant èmfasi en la promoció d’activitats formatives per a 
una millor preparació i perfeccionament de cada lloc de treball.

2. Oferir un servei de qualitat als clients: estudiant cada perfil sol·licitant 
i demanda per poder oferir a les persones més adequades en cada cas. 

3. El compromís amb les persones empleades: Per oferir i garantir una 
feina digna i l’oportunitat de demostrar la seva capacitació professio·
nal en un entorn laboral que sigui socialment responsable i humà.

COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL

Durant l’any 2020, després d’haver estat seleccionada, SELID, S.L. ha parti·
cipat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial Res·
pon.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 avan·
çar en la gestió de l’RSE elaborant un Pla d’Acció de Responsabilitat Social 
per integrar·lo en la seva estratègia i en la seva gestió.

BON GOVERN

El compromís de SELID amb les persones de l’equip es trasllada a la presa de 
decisions que, tot i ser vertical, té en compte i es valoren totes les opinions del 
personal. Per això es fan contínuament visites de seguiment a les persones tre·
balladores, es demana l’opinió i es recullen tots els comentaris i suggeriments.

Amb la clientela també existeix aquest diàleg continuat i les persones gesto·
res del centre reben el feedback de la clientela gràcies a una relació constant i 
propera, de manera que es poden resoldre de forma immediata els problemes 
que puguin sorgir, amb diàleg i buscant la millor solució per ambdues parts. 

També s’incorporen en la gestió de l’empresa els criteris i les eines per llui·
tar contra la desigualtat i l’assetjament sexual, per això estan treballant en 
l’elaboració del pla d’igualtat i el protocol d’assetjament sexual, per evitar 
qualsevol tipus de discriminació o d’agressió, ja sigui verbal, física o sexual 
per a la qual cosa també disposen d’un comitè antiviolència.
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També és voluntat de SELID tenir acabat aviat el Codi Ètic de l’empresa, 
en el qual estan treballant per tal de prevenir i identificar proactivament 
alguna possible mala praxis i assegurar així el control d’un comporta·
ment ètic alineat amb els valors de l’empresa.

COMPROMÍS ECONÒMIC

El compromís econòmic de SELID es veu reflectit en el fet que en cada 
exercici que es tanca els beneficis obtinguts es tornen a reinvertir al 100% 
en l’activitat pròpia, de manera que s’ajuda a mantenir el projecte i millo·
rar·lo de forma continuada tant en el camp tècnic com humà.

COMPROMÍS AMB L’EQUIP DE TREBALL

Les persones que formen part de SELID i la feina que desenvolupen són el motiu 
de l’existència de la pròpia empresa, per això la major part dels esforços estan 
posats en l’acompliment d’una bona gestió de l’equip humà. La comprensió de 
cada cas particular, la flexibilitat horària, els salaris adequats al treball realitzat, 
l’atenció personalitzada a usuàries i famílies sobre qüestions laborals, la formació 
i professionalització de cada lloc de treball, l’itinerari laboral que es va adaptant 
a cada persona i a les seves necessitats són alguns exemples del compromís de 
SELID amb l’equip de treball.

També disposen d’un servei d’atenció a les persones treballadores i les seves 
famílies, que es presta a través de la Fundació Salud y Persona, que és gra·
tuït i al qual poden trucar els 365 dies, les 24 hores, amb tres àrees d’atenció:

• Psicològica

• Mèdica

• Treballadora social

Durant la pandèmia han reforçat aquest servei, tant en l’àmbit psicològic 
i de treballadora social, com per a consultes relacionades amb els ERTO, 
fent un seguiment telefònic. A les persones que malauradament han ha·
gut de passar més temps a casa del que fora desitjable, se’ls ha proporcio·
nat una oferta formativa variada en línia.

Aquest servei, que es presta mitjançant la Fundació Salud y Persona a tota la unitat 
de convivència i tant dins com fora de l’empresa, ha estat de gran importància du·
rant la pandèmia Covid en la qual professionals de SELID i de la Fundació han dedi·
cat totes les hores necessàries a donar suport a les persones, no sols en l’àmbit profes·
sional, sinó també i molt particularment, en la seva dimensió personal i emocional.

També, a través de la Unitat de Suport i Seguiment, les persones treba·
lladores tenen un canal de comunicació bidireccional amb l’empresa, on 
poden expressar·se lliurement i fer suggeriments.

A més, amb els serveis que presta SELID, està ajudant altres empreses a 
complir amb la Llei General de Discapacitat (LGD), que obliga les empreses 
de més de 50 treballadores a reservar un 2% dels llocs de treball perquè si·
guin ocupats per persones amb alguna discapacitat reconeguda legalment 
que sigui superior o igual al 33%.

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

La gestió eficient dels recursos com a compromís amb el medi ambient està 
implícit en l’activitat diària de SELID. L’estalvi elèctric mitjançant la imple·
mentació de sensors de moviment, la doble opció de descàrrega dels WC, les 
aixetes amb polsadors temporitzats, reciclatge de paper i tòners, són exem·
ples d’aquest compromís. 
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De forma més directament vinculada a la prestació de serveis, cal destacar la 
utilització de productes de neteja i processos que segueixen els protocols de la 
ISO·14001 de sistemes de gestió ambiental.

Igualment, fomenten l’ús dels vehicles elèctrics oferint gratuïtament a les se·
ves oficines la càrrega dels vehicles privats de transport de l’equip humà, ja 
siguin motocicletes, bicicletes o patinets elèctrics. 

COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT 

SELID té conveni de col·laboració amb el Club de bàsquet GRUP BARNA 
(MAGICS BARNA·SELID). 

Els Barna Màgics son un gran exemple d’integració i esforç del GRUP BAR·
NA per al benestar físic i emocional de les persones amb discapacitat intel·
lectual del barri d’El Clot· Sant Martí. 

SELID dona suport des de l’any 2019 a l’activitat esportiva de l’equip MÀGICS 
BARNA.

Addicionalment, com a SELID, també es dona suport als jugadors i a les se·
ves famílies promovent, amb la integració laboral, el benestar personal i la 
potenciació de les seves capacitats en l’entorn laboral. Dos dels seus jugadors 
formen part també de l’equip humà de SELID.

CONCLUSIONS

Contemplant SELID com a projecte d’inserció laboral de persones amb 
discapacitat es pot corroborar la gran tasca social que porten a terme, no 
només en la formació i integració de les persones al món laboral, sinó 
també pel que fa a la gestió del propi personal, la cura i atenció que reben 
aquestes persones i el suport que ofereixen a les famílies.

Aquesta sensibilitat social també es detecta en l’interès per fomentar una 
gestió de l’empresa que segueixi criteris ètics, apostant per la igualtat de 
tracte i d’oportunitats.

Aquesta fitxa ha estat elaborada l’any 2021 
per Mercè Casals Martínez a partir de les 
entrevistes realitzades a Patrícia Rodríguez 
Trujillo, responsable de la Unitat de Segui·
ment de Persones de SELID, que ha partici·
pat en l’acompanyament.

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini·
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes correspon a empre·
ses 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 Co·
merç de Catalunya.
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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA

Vytrus Biotech desenvolupa principis actius naturals a escala industrial, a 
través d’un procés únic i innovador en el camp de la biotecnologia per obtenir 
el poder real de les plantes. Aquesta tecnologia, del cultiu de cèl·lules mare 
vegetals permet el desenvolupament, la producció i la comercialització d’in·
gredients actius d’alt valor afegit per als mercats cosmètic i sanitari. Vytrus 
va néixer el 2009 com una spin·off de la Facultat de Farmàcia de la Univer·
sitat de Barcelona amb un treball de més de 45 anys d’experiència en el camp 
de la tecnologia de cultius cel·lulars vegetals. El repte consistia a traslladar 
les propietats úniques de les plantes a el sector cosmètic.

Va néixer de la vocació, admiració i amor per a les plantes dels seus funda·
dors Òscar Expósito i Albert Jané, que l’han transformat en activitat científica,  
d’investigació i industrial, donant lloc a una estructura empresarial i de negoci. 

Actualment ocupa unes instal·lacions de 1.400 m2 localitzades a Terrassa.

La visió corporativa de Vytrus és:

Convertir·nos en un referent mundial en el camp de la biotecnologia vegetal 
alhora que aconseguim un impacte positiu a la natura.

• La innovació és el motor de la nostra companyia i creixement

• La investigació i la creativitat formen part del nostre ADN

• Focus en l’expansió internacional constant

• Compromís amb la Responsabilitat Social Corporativa

• Revolució de la indústria cosmètica i conservació del planeta

A continuació es fa un recull d’algunes de les bones pràctiques alineades amb 
la responsabilitat social, començant per la característica més singular del 
model de negoci.

COMPROMÍS AMB LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Els productes de Vytrus són totalment sostenibles ja que es creen i es produei·
xen perquè tinguin un impacte positiu a la natura. La indústria cosmètica està 
cada cop més compromesa amb la sostenibilitat de l’entorn i Vytrus ha conver·
tit aquest repte en la seva estratègia de negoci ja que aporten la solució que per·
met una disminució radical de l’impacte en comparació a cultius tradicionals:

• Fins a un 99% menys de sòl cultivable

• Fins a un 99,98% d’estalvi en aigua

És a dir que, per exemple, per a produir 4.000 kg de cúrcuma:

• Sols usen 100 m2 de sòl industrial per produir 4.000 kg de cultiu cel·lular en·
front dels 10.000 m2 de sòl cultivable necessaris per obtenir 4.000 kg d’arrels.

Vytrus Biotech, S.A.
Nom de l’empresa Vytrus Biotech, S.A.

Sector d’activitat Indústria cosmètica

Plantilla 24 persones

Pàgina web vytrus.com

Adreça C. Sant Gaietà 121, 2a planta. 08221 Terrassa (Vallès Occidental) 

Contacte 93 127 81 06 | info@vytrus.com

http://www.vytrus.com
mailto:info%40vytrus.com?subject=
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• Sols usen 1,375 litres d’aigua enfront dels 10.400 necessaris en un cultiu 
tradicional.

La petjada de carboni també es veu altament disminuïda en relació als 
cultius tradicionals. 

Aquest model productiu genera un impacte mínim en l’ecosistema ja 
que només calen unes llavors o una petita part de la planta, en una 
única vegada, per desenvolupar una línia cel·lular, la qual cosa ofereix 
la possibilitat de treballar amb espècies amenaçades i endèmiques 
sense generar impacte negatiu en la seva conservació.

A més, la sostenibilitat és present a tots els procediments corporatius:

• Productes no modificats genèticament

• Lliure de pesticides i herbicides

• Respecte al medi ambient 

• Sense al·lèrgens cosmètics

• Productes amb certificats COSMOS

Algunes característiques rellevants del model de cosmètica sostenible:

• Possibilitat de treballar amb plantes exòtiques (especies amenaçades i 
endèmiques).

• Mínim impacte en l’ecosistema. Unes llavors o una petita part d’una plan·
ta, una sola vegada, és suficient per a desenvolupar una línia cel·lular.

• La tecnologia de Vytrus contribueix a la sostenibilitat, permetent generar/
crear un reservori genètic.

• Vytrus té el coneixement per a extreure les cèl·lules mare per a la seva  
conservació i preservació, la qual cosa permet recuperar, replantar i  
repoblar espècies que estiguin en risc i en perill d’extinció.

• Traçabilitat dels productes d’origen vegetal no GMO

• Lliure de pesticides i herbicides

• Lliure de metalls pesats i VOC (carboni orgànic volàtil)

• Sense al·lèrgenes cosmètics

• Productes amb certificats COSMOS i ECOCERT

• Reducció de la petjada de carboni

• Cultiu independent de les condicions ambientals.

Vytrus va merèixer el reconeixement amb la Medalla de Plata d’EcoVadis 
2020 per les bones pràctiques en matèria de sostenibilitat, accions, pro·
cessos i sistemes de Responsabilitat Social Corporativa, un mèrit que sols 
assoleixen un 25% de les empreses avaluades arreu del món.

També pel que fa l’oficina verda cal destacar algunes bones pràctiques:

• Reducció de l’empremta de carboni amb la digitalització amb la supres·
sió del paper.

• Utilització del núvol, facilita treballar des de casa i estalviar desplaçaments. 
També es tradueix en menys requeriments pels aparells informàtics el que 
allarga la seva vida útil i un baix consum.
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• Reducció de l’ús de la electricitat i elecció d’energies sostenibles, 100% 
energia verda.

• Instal·lació de llums i aparells de baix consum.

• Bones pràctiques i normativa d’ús aparell i eines. Fotocopiadora baix 
consum tinta i sempre treballs a doble cara.

• Eliminació de residus. Nous procediments per reciclar i reduir l’impac·
te en la natura. Separació orgànic, cartró, vidre i plàstic.

• Font d’aigua freda i calenta, eliminant el consum d’aigua embotellada 
a l’empresa.

• Vaixella, tasses i coberts a disposició de l’equip evitant materials d’un 
sol ús.

• Elecció de biodegradables, compostables i reciclables.

BON GOVERN I ENFOCAMENT RESPONSABLE

Vytrus entén l’RSE com la manera com actua i es relaciona en els dife·
rents àmbits en què actua, evoluciona i creix. Per això, desenvolupa la 
seva estratègia de Responsabilitat Social Corporativa estructurant·la en 
diversos eixos relacionats amb la seva cadena de valor, i que expressa a 
partir dels Principis del Pacte Mundial i dels Objectius de Desenvolupa·
ment Sostenible proclamats per Nacions Unides. L’RSE s’entén com molt 
més que la sostenibilitat ambiental, aspecte fonamental a Vytrus: es creu 
que és consciència social, és transparència, és proximitat i és honestedat.

El model d’RSE de Vytrus té quatre eixos: Planeta (tornar a la natura el que 
la natura els dona), Persones (el poder d’un somriure),  Empresa (consciència) 
i Social (solidaritat) . 

El fil conductor a través dels diferents vectors d’impacte és una bona 
gestió i administració, amb una presa de decisions que té en compte les 
possibles conseqüències trobant l’equilibri entre l’objectiu econòmic i els 
possibles impactes en els grups  d’interès tant interns com externs. Vytrus 
vol conciliar l’eficàcia empresarial amb els principis socials de democràcia 
generant un valor afegit diferencial més enllà del compliment de les lleis i 
les normatives, més allà del propi negoci.

Vytrus disposa de 12 valors que van ser escollits de forma participativa:

1. SOSTENIBILITAT

2. TRANSPARÈNCIA

3. EQUIP · COMPANYERISME

EIXOS A TRAVÉS DELS QUALS VYTRUS CONSTRUEIX LA SEVA RSC 

Responsabilitat Social Corporativa

PRINCIPIS
Vs

OBJECTIUS

PERSONES

PLANETA EMPRESA

SOCIAL

Tornar a la natura el que 
la natura ens dona

Natura
Proximitat

Sostenibilitat

Consciencia

Transparència
Honestedat

Codi ètic
Bones pràctiques

Sostenibilitat

El poder d’un somriure

Consciencia social
Creixement de l’equip

Felicitat
Compromís 

Talent

Solidaritat

Societat
Cooperació local 
Benestar de les 

persones
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4. RESILIÈNCIA

5. BENESTAR

6. COMPROMÍS

7. PASSIÓ · MOTIVACIÓ

8. PROJECTE

9. EXCEL·LÈNCIA

10. HUMILITAT

11. INNOVACIÓ

12. MILLORA CONTINUA

La consciència és una actitud que caracteritza l’estratègia empresarial i 
de negoci de VYTRUS. Les decisions i les línies d’actuació són coherents i 
integres amb els seus valors, i en tots els àmbits en els que es desenvolupa

• Gestió directiva transparent i directa.

• Informació tractada de forma responsable i amb les mesures i normatives 
establertes.

• Confiança, respecte i de generació de comunitat en la manera com es 
relaciona amb el seu entorn relacions de col·laboració.

• Respecte pels proveïdors en la cadena de subministrament impulsant·los 
a millorar.

Per tal d’implicar l’equip en l’estratègia d’RSE s’ha creat un Comitè de  
Responsabilitat Social Corporativa en qual  participa i es representat tot 
l’equip. També s’està treballant en la redacció  d’un codi ètic de la companyia. 

Durant el 2020 i 2021, després d’haver estat seleccionada, Vytrus ha participat 
en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial Respon.
cat. Per mitjà del procés de capacitació i consultoria del programa, l’empresa 
ha pogut identificar les seves bones pràctiques i les àrees de millora, i es  
proposa avançar en la gestió de l’RSE, seguint amb el desenvolupament  
continu del projecte d’RSC integrat en la seva estratègia empresarial.

A més, Vytrus forma part de Respon.cat, l’organisme empresarial de 
referència en RSE a Catalunya.

COMPROMÍS AMB LA INNOVACIÓ

La tecnologia que desenvolupa permet a Vytrus obtenir productes total·
ment naturals, amb altes eficàcies, molt innovadores i, per tant, paten·
tables. A més, les cèl·lules mare vegetals són la única eina per a obtenir 
el potencial real de les plantes, ja que amb els extractes tradicionals es 
perden molts compostos beneficiosos per a la nostra salut. 

• El 2011 Vytrus va desenvolupar i produir el primer actiu basat en cèl·lules 
mare vegetals a Espanya, un ingredient cosmètic, i el 2013 llança el primer 
ingredient de producte sanitari a l’estat espanyol. A més, va merèixer al 2016 
el segell de Pyme Innovadora concedit pel Ministerio de Economia y Com·
petitividad espanyol. Actualment disposa de 16 ingredients cosmètics en el 
mercat i 7 aplicacions de patent tant d’ingredients actius com de tecnologia. 
Avui en dia, continua incorporant nous llançaments al mercat cosmètic.

• Fabrica sota les certificacions ISO 9001, ISO 16128 índex d’origen natural, 
GMP Cosmetic Ingredient (EFfCI) 

• Ha aconseguit en els darrers anys importants reconeixements i premis 
internacionals com ara: el Gold Best Ingredient Award, per a Kannabia 



139

Iniciativa empresarial per al 
desenvolupament de la responsabilitat 
social a Catalunya

r es pon. c at
GESTIÓ RESPONSABLE, EMPRESA SOSTENIBLE

Sense i el Silver Best Ingredient Award, per a Debiome Noni™, del 2020 
per In·Cosmetics  Global,  la fira de referencia en el món de la cosmètica;  
el GOLD  Best  Ingredient Award, per Olea Vitae™, i el Gold Green In·
gredient Award, a l’ingredient més sostenible del món, per Sarcoslim Re·
shape™, dins de la mateixa fira In·Cosmetics Global 2019; Premi al millor 
ingredient  en el Beauty Industry Awards del 2019 per Quora Noni™ i del 
2017 per Capilia Longa™.

COMPROMÍS ECONÒMIC          

La sostenibilitat econòmica es reflecteix en el fet que durant tres anys 
consecutius Vytrus ha tingut un creixement de la facturació anual supe-
rior al 30% (actualització a 2019) i que s’està treballant per aconseguir uns 
beneficis anuals interessants.

Vytrus prioritza l’opció de tenir el laboratori i fer tota la producció local·
ment. Tot i l’augment i diversificació en el tipus d’inversors de l’empresa, 
Vytrus treballa per seguir mantenint els valors propis.

El consell d’administració està orientat no solament a la part financera 
sinó que presta molta atenció a com fidelitzar la clientela.

El 2014 inicia el procés d’internacionalització, que s’ha convertit en un dels 
factors clau per al creixement del negoci. Actualment s’exporta més del 70% 
de la producció a través d’una xarxa de distribució amb vendes a 24 països.

Després d’una primera ronda d’inversió el 2011 per establir les primeres 
instal·lacions, Vytrus ha realitzat quatre rondes de finançament més; l’úl·
tima el 2019 per accelerar·ne l’expansió, la qual va permetre incrementar 
la capacitat productiva i comercial i obrir nous camps d’investigació. 

COMPROMÍS AMB L’EQUIP DE TREBALL

Vytrus disposa d’un equip multidisciplinari integrat per 24 persones. 
L’empresa està plenament orientada a la innovació gràcies a tot el talent 
acumulat i aposten per crear un espai de satisfacció personal i d’equip.

• Els dos fundadors, Òscar Expósito i Albert Jané, expressen que el seu liderat·
ge vetlla primer de tot pel benestar i la felicitat de la persona, entenent que 
l’equip és un dels principals actius de la seva cadena de valor, i que a través 
del desenvolupament personal i professional és com es generarà un valor di·
ferencial que garanteixi la viabilitat de l’organització com a negoci. Vytrus 
implica l’equip i aquest s’involucra en la presa de decisions de la companyia. 
El capital humà és considerat l’ànima de Vytrus i esdevenen ambaixadors de 
la marca. Totes les persones passen a contractació indefinida al cap d’un any.

• Van fer un canvi de conveni laboral de la indústria química a perfumeria, 
que és més avantatjós: van augmentar els salaris i els dies de permís i va·
cances, entenent que si l’empresa va bé cal que el talent es vegi reconegut de 
manera justa i cercant els estàndards del sector. 

• Es disposa d’un sistema d’incentius, que van millorant gradualment per 
encabir tota la plantilla. El variable es vincula tant a objectius professionals 
com corporatius. 

• Es disposa d’una política de màxima flexibilitat horària, facilitant que cada 
persones pugui adaptar l’horari laboral i el període de vacances, en coordina·
ció del propi equip. 

• L’empresa  considerar les necessitats de cadascú i construeix equip basant·se 
en la confiança. Recentment ha creat la figura de responsable d’RSC, que 
entre altres funcions, cerca recursos i dinamitza accions  encaminades a ser 
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una empresa saludable, millorant les condicions de treball i un bon ambi·
ent incentivant les relacions personals. Això implica també estar atents a 
motivacions, inquietuds i al creixement de les persones. Per això, també, un 
divendres al mes els CEOS es posen a disposició de l’equip, per atendre te·
mes i necessitats tant de caire professionals com personal, en  una  iniciativa 
anomenada Vytrus home.

• La formació s’entén com un objectiu de cada persona, que cadascú pot identi·
ficar que pot ser bona per al seu creixement professional i personal. S’aposta 
pel seu desenvolupament, per incrementar la seva eficiència, productivitat i 
felicitat. 

• Organitzen el Vytrus Day una sortida en horari laboral d’un o dos dies amb 
tot l’equip, inclosos els estudiants en  pràctiques. Hi fan tallers diversos per 
fer equip: paintball, geocatching, bateig de submarinisme, tallers de comu·
nicació... Habitualment en el mes de juny coincidint amb l’aniversari de 
l’empresa. Rep una valoració molt bona de l’equip que és qui el proposa i 
organitza. 

També es fa una jornada d’activitats d’equip per celebrar el Nadal amb 
aquest mateix format d’activitats compartides.

Alhora s’organitzen diverses activitats relacionades amb els valors i la 
RSC de l’empresa com la reforestació en el 2018, d’una àrea de 5.700m2, 
del Parc de Collserola, que va patir 2 incendis reiteratius en el 2006 i 
2015, plantant 100 arbres amb l’entitat Social Forest. Aquestes activitats 
tenen molt bona acollida per part de l’equip, doncs es comparteix la sen·
sibilització per la natural, el medi ambient, la solidaritat i l’acció social i, 
de fet, cada vegada es mostren més oberts a fer coses fora de l’empresa, 
especialment a la natura.

• Serveixen fruita per a l’equip un cop a la setmana i faciliten tallers de creati·
vitat o d’optimització del temps, envien packs amb detalls a les persones de 
l’equip, formacions preceptives en salut i seguretat, mantenen el lot de Nadal, 
que encarreguen en part a entitats socials, etc.

• Els altres col·lectius de persones amb qui col·labora i que formen part de 
l’entorn de Vytrus també compten: proveïdors, estaments, etc... se’ls dis·
pensa un tracte directe i personal, d’atenció i respecte, contestant i estant 
amatents a peticions i sol·licituds. Respecte per l’ aportació de distribuï·
dors i pàrtners, se’ls facilita eines de treball, proximitat buscant la seva 
satisfacció, amb accions de socialització.

A més, durant la pandèmia de Covid·19, la direcció ha estat plenament 
orientada a garantir la viabilitat de l’empresa, sense haver recorregut a 
fer cap ERTO, malgrat la dificultat dels primers mesos. 

PERSONES : EL PODER D’UN SOMRIURE
Responsabilitat Social Corporativa
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COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT 

Des de fa uns anys Vytrus va posar en marxa una nova iniciativa amb l’objec·
tiu que cada ingredient de la companyia apadrini un projecte social, científic 
o de recerca, que tingui com a propòsit preservar la natura, contribuir a la 
millora del medi ambient, contrarestar l’impacte social i del canvi climàtic o 
vetllar per la salut i protecció de les plantes, ja que aquestes suposen la base 
fonamental per a la vida a la Terra i el pilar més important de la nutrició 
humana, esdevenint el 98% de l’oxigen que es respira. Projecte que anomena 
“Tornar a la natura el que la natura ens dona”

Amb aquesta finalitat, es formalitzen aliances de proximitat i col·labora·
ció amb entitats, associacions i projectes amb aquestes mateixes sinèrgies 
i objectius, i s’hi destina un percentatge de la facturació de l’ingredient 
corresponent, incentivant també prestacions mútues i altres iniciatives 
que es puguin compartir:

• Projecte per a la protecció i conservació del gènere amenaçat Sarcocapnus que 
sols es pot trobar a la comunitat d’Andalusia. Pàrtner: Universidad de Jaén. 

• Projecte de reforestació per compensar l’emissió de CO2. Plantació de 100 
arbres de l’espècie Sorbus domestica reforestant una àrea de 5.700m2 de 
Collserola que es va incendiar. En 50 anys es compensaran 40 tones de 
CO2. Pàrtner: Social Forest.

• Projecte de preservació de  les diferents varietats tradicionals de l’olivera 
de Catalunya, amb actualment una col·lecció de 80 exemplars, i a través 
d’iniciatives i accions conjuntes. Pàrtner: IRTA.

• Acord de col·laboració per a la custodia d’un bosc singular, de la Vall d’en Bas, 
per a preservar·lo durant 25 anys, i aconseguir una reserva forestal d’impac·
te positiu sobre la biodiversitat d’alt valor ecològic. Pàrtner: Selvans.

CONCLUSIONS

Vytrus és una empresa alineada amb l’RSE tant pels valors de la propietat 
i direcció com per la pròpia activitat de negoci, que estalvia un impacte 
negatiu a la natura. I si bé el vector ambiental és el més evident, també 
es disposa d’un sentit de compromís més ampli que abasta tota l’empresa 
transversalment. A més, s’ha anat trobant que el sector està evolucionant 
cap a una exigència creixent pel que fa a l’acompliment en matèries de 
sostenibilitat i productes naturals, fet que ha propiciat aquest encaix en el 
desenvolupament i planificació del projecte de responsabilitat social cor·
porativa, posant ordre i parametritzant les accions ja implantades o que ja 
es realitzaven de forma habitual. 

Aquesta fitxa ha estat elaborada el 2021 per 
Josep Maria Canyelles, a partir de les entre·
vistes realitzades a Conxita Rusinés, assis·
tent de Direcció.

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini·
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes correspon a empre·
ses 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 Co·
merç de Catalunya.
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