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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA

Més que pagesos. Més que empresaris

La cooperativa Falset Marçà va ser fundada l’any 1912 i en l’actualitat dis-
posa de 720 persones associades. Els socis són agricultors i alhora són els 
propietaris de la cooperativa. És per això que estan orgullosos de dir que 
són pagesos i empresaris a la vegada i que, en conseqüència, es responsa-
bilitzen de tot el que passa des de que planten una vinya fins que posen el 
vi a la taula.

Més de 100 anys d’història plens de compromís i innovació

La Cooperativa de Falset-Marçà és el resultat de la fusió entre les coope-
ratives de Marçà i de Falset, dos pobles veïns separats tan sols per 3 kilò-
metres de carretera, a la comarca del Priorat. La producció de vins i olis 
de qualitat és la principal activitat.

Fa més de cent anys (el 1912, concretament) que Marçà va veure néixer 
el seu primer sindicat, mentre que a Falset l’origen de la cooperativa cal 
situar-lo cinc anys més tard, el 1917. La fusió de les dues cooperatives locals 
té data del 1999.

Tot ha canviat molt en un centenar d’anys, i els esforços en innovació han 
estat immensos. La cooperativa, a dia d’avui, segueix innovant, cosa que 
no vol dir que no sigui respectuosa amb la tradició.

Actualment la cooperativa produeix oli de la DO Siurana, vi de la DO 
Montsant i fruita seca, principalment avellana i ametlla sense proces-
sar que comercialitzen a través de la O.P.A. CRISOL. A més, gestiona 
dues agrobotigues i realitza diferents accions de promoció turística i 
d’enoturisme.

Anualment produeix més de 500.000 kg d’oliva i 800.000 kg de raïm. Ela-
bora 750.000 ampolles de vi de dues games, Ètim i Castell de Falset. Ex-
porten el 30% de la seva producció a més d’una trentena de països. 

També elaboren vinagre Ètim Acidul i l’oli verge extra Ètim. El primer 
és un vinagre prèmium que accepta el repte de la cuina d’avantguarda. 
El segon és un imprescindible de la dieta mediterrània i de l’alimentació 
sana.

QUALITAT I RIGOR A LA DO MONTSANT

La cooperativa és una de les empreses més estables i conegudes de la DO 
Montsant, és respectada pels seus vins i la seva equilibrada relació quali-
tat-preu. Assumeixen un compromís ferm amb els clients i col·laboradors 
per garantir un producte d’alta qualitat a un cost molt raonable.

Agrícola Falset Marçà
Nom de l’empresa Cooperativa Falset Marçà, SCCL

Sector d’activitat Producció agrícola de vi, oli i fruita seca

Plantilla 20-25 persones en funció de la temporada

Associats 720 persones (250 productors)

Pàgina web www.etim.cat

Twitter @Etimonline

Adreça Miquel Barceló, 31 - 43730 Falset (Priorat)  

Contacte T. 977 830 105 - info@etim.cat 

‘Quan ens pregunten si som 

empresaris o pagesos, la 

nostra resposta no deixa lloc 

a dubtes: som molt més que 

pagesos i alguna cosa més 

que simples empresaris’
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Fa uns anys que estan actualitzant les seves games de vins per posicionar-
los en una gama de producte mitja-alta, desmarcant-se de la imatge de vi 
de baixa qualitat que fa uns anys perseguia les cooperatives. S’ha fet un 
gran esforç per endreçar les games, explicar els productes i posar en valor 
el tret cooperatiu.

Per assegurar la qualitat del producte, des de la cooperativa se’n controla 
molt la traçabilitat, realitzant un seguiment proper i un major control de 
la qualitat de les finques i de la producció, mitjançant un treball proper 
amb cadascun dels productors de raïm.

Des del 2014 han llençat una sèrie de productes nous que s’adapten a les 
noves tendències i gustos dels consumidors. Cal destacar els vins d’autor 
Castell de Falset, identificats amb passatges del Priorat i que creen un re-
lat a partir de personatges històrics: La Dama de Blanc, Lo Foc del Castell, 
Lo Senyor del Castell, Lo Dolç Joglar i L’Or del Castell.

En la seva cerca constant de productes diferencials, estan innovant amb 
vins dolços i rancis: cal destacar que elaboren el primer vi dolç Carinyena. 

Ètim és, per trajectòria i reconeixements, una de les gammes més ben 
considerades de la DO Montsant i la comarca del Priorat per part de la 
crítica i els consumidors. Aplega una àmplia diversitat de vins joves, amb 
criança, dolços, rancis o vermuts.

Els vins i l’oli de la Cooperativa Falset Marçà són reconeguts per al seva 
qualitat, com ho demostra la bona acollida als concursos internacionals. 
Alguns dels exemples més recents: La prestigiosa revista francesa Gilbert 
& Gaillard ha reconegut dos dels vins amb la Medalla d’Or: Lo Senyor del 
Castell i l’Etim Verema Tardana Negre. Lo Foc del Castell, ha estat reco-
negut a l’IWC de Londres amb una medalla de Bronze. La Guía de Vinos 
y Aceites 2016 SeVi ha puntuat Ètim Oli d’Oliva Arbequina, amb 96 punts 
-la màxima puntuació atorgada als olis per aquesta guia.

Vins que parlen de nosaltres mateixos

Directament vinculats a la terra, mirem que s’expressi a força d’extraure 
la potència aromàtica de la garnatxa, la carinyena, el sirà i d’altres varie-
tats de raïm que conreem dia a dia i que seleccionem acuradament un cop 
arriba la verema.

Ja en el procés d’elaboració del vi, seguim esforçant-nos per preservar la 
intensitat d’uns sòls i d’un clima que coneixem perfectament i que deixen 
la seva empremta en els nostres vins.

En definitiva, tot i que a nosaltres ens agrada parlar dels nostres vins, som 
plenament conscients que són els vins els que millor acaben parlant de 
nosaltres.

CONSERVACIÓ I VALORITZACIÓ DEL PATRIMONI: 
CATEDRAL DEL VI

L’any 1919 es va inaugurar un celler a Falset que és una joia de l’arquitectura, 
a cavall entre el Modernisme i el Noucentisme. És una de les anomena-
des catedrals del vi, obra del cèlebre arquitecte Cèsar Martinell, deixeble 
d’Antoni Gaudí. L’edifici està catalogat com a Bé d’Interès Cultural i és un 
dels principals actius de la cooperativa a nivell turístic.

A més, la cooperativa també disposa i conserva dos cellers a Marçà, el 
Molí d’oli i les oficines a Falset. És important destacar que aquest com-
promís amb la conservació del patrimoni no és fàcil de compaginar amb 
el dia a dia d’una empresa que vol ser innovadora i dinàmica, ja que les 
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instal·lacions no faciliten determinades pràctiques. No obstant, a Falset-
Marçà ho tenen clar i estan orgullosos del seu llegat.

En aquesta línia, la cooperativa també esta intentant donar resposta a un 
dels principals reptes que tenen en l’actualitat: l’envelliment dels asso-
ciats i el relleu generacional. Estan impulsant diferents iniciatives enca-
minades a la recuperació de finques. Una de les darreres accions que han 
impulsat ha estat la col·laboració amb una entitat social, el Taller Baix 
Camp, per impulsar la conservació del paisatge a través d’una tasca social 
d’inserció de persones amb discapacitats físiques i intel·lectuals.

ARRELATS AL TERRITORI

La cooperativa és un agent dinamitzador econòmic i social del Priorat. El 
seu compromís amb l’entorn i les persones va més enllà de la seva pròpia 
activitat. 

La cooperativa facilita l’arrelament i el manteniment de la població a la 
comarca mitjançant diferents iniciatives, entre les que cal destacar la sec-
ció de crèdit que facilita l’accés al finançament dels socis en unes condi-
cions avantatjoses per poder mantenir la seva activitat. La secció de crèdit 
finança accions de vinculació al territori per assegurar el manteniment 
de la població i evitar la despoblació de la comarca.

Falset Marçà promou la col·laboració entre els diferents agents del te-
rritori. La seva aposta passa per compartir un compromís i facilitar 
l’enfortiment de cadascú per poder apoderar el territori i les persones que 
hi viuen. El celler esta fortament implicat en les institucions del territori, 
com la DO Montsant de la que forma part de la Junta, o l’associació Prio-
rat enoturisme.

A més, promou la col·laboració econòmica i comercial de diferents orga-
nitzacions locals i cooperatives a través de les dues agrobotigues que ges-
tiona: establint relacions de confiança i duradores amb proveïdors, oferint 
productes de proximitat, establint aliances per oferir productes coopera-
tius, etcètera.

PROMOVENT EL TURISME SOSTENIBLE

La comarca del Priorat ha impulsat una Carta del Paisatge que vetlla per 
què les intervencions en el territori siguin harmòniques i estiguin en con-
sonància amb els valors que caracteritzen el paisatge.

De la mateixa manera, avui dia, la comarca del Priorat aspira ser reco-
neguda a Patrimoni Mundial de la Unesco com un exemple excel·lent de 
paisatge agrícola de muntanya mediterrània. La Cooperativa Falset Mar-
çà dona suport a aquesta iniciativa com a socis de Prioritat Enoturisme, 
l’entitat que impulsa la candidatura a Patrimoni Mundial de la Unesco.

La cooperativa forma part de l’associació conjuntament amb altres 50 
agents (allotjaments, restauradors, etc), per promoure el valor natural del 
territori.

Falset Marçà impulsa nombroses activitats relacionades amb l’enoturisme 
per apropar la cooperativa i el territori als seus clients i a la població en ge-
neral. Les propostes van des de visites teatralitzades a tastos guiats, ja sigui 
per a no iniciats o per a autèntics especialistes, combinen els vins amb la 
gastronomia de la zona, s’enriqueixen amb la descoberta cultural i del patri-
moni arquitectònic, s’adapten a grups reduïts i nombrosos... i sempre amb 
la voluntat de valoritzar el territori i de mostrar la història de la cooperativa.

‘Cooperativa experience: 

Una jornada per copsar la vida 

a pagès, viure la feina al camp 

i entendre el nostre territori i el 

fet cooperatiu.

Orgullosos de la seva història, 

a Falset-Marçà han creat 

una nova activitat en la que 

les persones visitants poden 

compartir un dia amb els 

socis i aprendre de primera 

mà què és i què representa la 

cooperativa.’
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AUGMENT DE LA BASE ASSOCIATIVA I BON GOVERN

La cooperativa esta reorganitzant la seva estructura per fer-la més pro-
pera i fomentar la implicació i col·laboració entre les persones associades 
i les treballadores, amb la voluntat de treballar més en equip. En aquest 
sentit, s’ha reforçat l’estructura amb la incorporació de nous responsables 
i el repartiment de funcions per tal d’estar més a prop dels socis i tenir una 
relació més continuada al llarg de tot l’any.

La Junta Directiva esta formada per 12 persones per tal d’incorporar totes 
les veus. En el dia a dia es delega part de la gestió en la Junta Delegada, 
formada per 3 persones amb una implicació molt directa en la gestió de 
la cooperativa.

A més, anualment es celebra la Festa de l’Oli per apropar i obrir la coope-
rativa als seus municipis. 

Paral·lelament i per assegurar la correcta informació i participació, es re-
alitzen dues assemblees més per a les persones associades a banda d’altres 
sessions informatives i formatives per a socis.

COMPROMISOS LABORALS: CONFIANÇA I ESTABILITAT

Actualment hi treballen entre 20 i 25 persones en funció de la temporada. 
Les relacions laborals estan basades en la confiança i la personalització de 
les condicions per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral i personal 
el màxim possible.

•  Sempre que el servei ho permet, existeix flexibilitat horària per tal de
poder donar resposta a necessitats personals. Els horaris s’acorden per-
sonalment i sempre que es realitzen hores extra, es compensen. Els ho-
raris s’autogestionen entre les persones de les botigues. Darrerament
s’ha incorporat la possibilitat de realitzat videoconferències per evitar
determinats desplaçaments.

•  Cal destacar el ferm compromís amb el manteniment de l’ocupació.
Fa uns mesos que es va acordar que la logística es delegués en una en-
titat social, el Taller Baix Camp, per tal de facilitar-ne la gestió i po-
der centrar-se en les tasques de major valor afegit de la cooperativa.
En aquell moment, les persones que formaven part de la cooperativa i
s’encarregaven de la logística van quedar-se sense feina, però se les va
reubicar en altres àrees de la cooperativa.

•  La cooperativa esta col·laborant amb diferents iniciatives d’ocupació ju-
venil per a les noves incorporacions, donant resposta a un dels princi-
pals reptes del territori: l’alta taxa d’atur juvenil existent.

•  Un altre dels compromisos de la cooperativa és el desenvolupament del
talent, impulsant accions formatives de millora continua i d’actualització 
per a les persones encarregades d’atendre al públic, comunicació, la di-
recció i la Junta directiva. I també de cara als associats per millorar les
seves explotacions i la qualitat dels productes.

RESPECTUOSOS AMB L’ENTORN

La cooperativa és l’ànima econòmica dels municipis de Falset i de Marçà. 
Un territori que conreen i s’esforcen a cuidar, plenament conscients que 
la terra i el paisatge formen part del negoci però que, alhora, són l’entorn 
en el qual habiten.

És per això que treballen buscant l’equilibri amb l’entorn des de totes les 
perspectives possibles: natural, paisatgística, social, cultural...
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La cooperativa és conscient que la seva activitat té uns impactes directes 
i indirectes en el territori i intenta minimitzar-los i positivitzar-los per tal 
d’afavorir la conservació i valorització del patrimoni natural.

•  El celler monitoritza el consum energètic de les seves instal·lacions per
identificar ineficiències i reduir els consums.

•  S’està treballant amb els pagesos per intentar calcular la petjada de car-
boni per gestionar millor la producció i la seva petjada ecològica.

•  S’estan fent molts esforços per formar als socis i per realitzar un correc-
te seguiment i control de les finques.

•  Des de la cooperativa són conscients que un dels seus principals impac-
tes són els desplaçaments, ja sigui de les persones o dels seus productes.
En aquesta línia, s’estan impulsant diferents iniciatives per intentar
minimitzar aquests impactes, com la compra d’un vehicle híbrid per al
comercial o la realització de videoconferències.

La Cooperativa Falset Marçà participa en un projecte pioner de la UE per 
la reutilització d’ampolles al sector vitivinícola

El principal objectiu del projecte reWINE és demostrar la viabilitat d’un 
sistema sostenible de recollida, neteja i reutilització d’ampolles de vidre 
en el sector vitivinícola de Catalunya.

El projecte involucra consumidors, cellers, bars, restaurants, empreses 
distribuïdores, botigues i deixalleries per fer una prova pilot de la reuti-
lització d’ampolles de vi, des del seu rentat, etiquetatge, embotellament i 
distribució al mercat fins a la seva recol·lecció.

reWINE compta amb un pressupost total de 991.309€, del qual el 60% 
l’aporta la Unió Europea, i es desenvolupa des del setembre del 2016 fins 
el desembre de 2019.d’ampolles i avaluar la seva viabilitat

IMPLICATS SOCIALMENT

La cooperativa Falset Marçà destaca pel seu compromís i per la seva vo-
luntat de col·laboració amb el món associatiu cultural, esportiu i social.

Anualment col·labora amb infinitat d’iniciatives, entre les que cal destacar:

•  Les col·laboracions amb el món cultural a través de la realització
d’esdeveniments culturals al Celler, com el cicle MostFestival o el certa-
men fotogràfic de la natura Montsant Foto.

•  Esdeveniments esportius: Marató del Priorat; Cursa d’orientació, cursa
de Falset; torneig de futbol de Falset; esponsorització dels Jocs Medite-
rranis, etc.

•  Col·laboracions amb altres agents dels territori com l’ajuntament o la
diputació per a la realització d’actes i esdeveniments.

•  La cessió de les instal·lacions de la cooperativa per als assajos dels Cas-
tellers de Cornudella.

•  Relacions amb el món educatiu, facilitant la visita de les escoles al celler 
i a la cooperativa.

•  Col·laboracions amb iniciatives impulsades per entitats socials: cam-
panya Posa’t la Gorra d’AFANOC per aconseguir fons per a la lluita con-
tra el càncer infantil o les campanyes de Fundesplai per captar recursos 
per facilitar que tots els infants puguin participar en activitats de lleure.

•  Col·laboració amb ACODEA per acompanyar a la creació i consolidació
de cooperatives a Sud Amèrica.
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CONCLUSIONS

El Celler de Falset Marçà és una cooperativa amb una llarga tradició i im-
plicació en el seu territori, que esta impulsant un procés de modernització 
i adaptació a les noves demandes socials.

La cooperativa ha realitzat un fort esforç per augmentar la qualitat dels 
seus vins i olis , modernitzant la seva imatge i assegurant la seva sosteni-
bilitat.

Falset Marçà té un fort compromís amb la valorització del patrimoni cul-
tural i amb la promoció de l’enoturisme i el turisme sostenible com a me-
canisme de promoció econòmica del Priorat. Conscient del seu paper a 
nivell territorial, impulsa i col·labora amb diferents entitats locals per tal 
de crear una oferta turística integral basada en el respecte al medi, el te-
rritori i les seves costums.

Paral·lelament, esta treballant per a la millora organitzativa i una gestió 
de les persones més propera i professionalitzada, passant d’una estructura 
vertical, a uns espais de coordinació més horitzontals i propers que per-
metin i fomentin la implicació de totes les persones: sòcies i treballadores.

Falset Marçà participa en projectes innovadors i pioners destinats a mi-
llorar els seus impactes ambientals i socials. Esta començant a treba-
llar amb proveïdors socials, amb la voluntat d’anar ampliant aquestes 
col·laboracions en un futur.

Des del punt de vista de la gestió de la responsabilitat social, Falset Marçà 
és una cooperativa que destaca pel seu compromís social i amb l’entorn, 
preocupada per la millora dels seus impactes ambientals i per una gestió 
de les persones basada en la proximitat i la participació. Actualment dis-
posa de nombroses iniciatives i bones pràctiques, a les que seria interes-
sant procedimentar.

Aquesta fitxa ha estat elaborada al 2017 per 
Albert Huerta, a partir de les entrevistes re-
alitzades a Ferran Vidilla, adjunt a gerència. 

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 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya 
i la col·laboració del Consell de Cambres de 
Comerç de Catalunya i el Palau Macaya de 
l’Obra social de la Caixa.
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