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COMUNICAT DE PREMSA 
 

La Fageda dóna 650.000 iogurts l’any per a beneficència i 

patrocini d’activitats esportives i culturals 

Santa Pau, XX de gener de 2016. Durant l’any 2016 La Fageda va fer donació de més de 
80.000kg de iogurts i postres làctics, de diferents varietats i sabors, xifra que equival a 653.000 
unitats de producte. Aquestes donacions es reparteixen entre beneficència i patrocini 
d’activitats esportives i culturals, principalment a la Garrotxa i comarques gironines. Mai no es 
fan patrocinis monetaris. 

Beneficència, amb més de mig milió de iogurts, és la part més important. Les donacions han 
contribuir a la lluita contra la pobresa,  proporcionant  lactis a entitats que els distribueixen a 
famílies necessitades. Entre les entitats receptores hi ha les següents:  
 
ASOCIACION BETEL  
CARITAS ARXIPRESTAL DE LA GARROTXA CARITAS GIRONA  

CENTRE LABURE  
CONSELL COMARCAL PLA DE L'ESTANY_ AREA DE BENESTAR SOCIAL 
FUNDACIO BANC DELS ALIMENTS  

HERMANOS MISIONEROS DE ENFERMOS POBRES CASA DE REPOSO SANT CAMIL  
MANS PER L' ACCIO SOLIDARIA  
PARROQUIA SAN SEBASTIAN  

CONSORCI CENTRE D'ACOLLIMENT I SERVEIS SOCIALS 
COTTOLENGO DEL PADRE ALEGRE 
 

Per la seva banda, els patrocinis tenen per objectiu donar suport a activitats esportives, de 
natura, culturals, a favor de la salut, escolars,  lúdiques… proporcionant  productes a entitats 
que els reparteixen als participants i que a la vegada promouen la marca. A  tall d’exemple, en 
totes les accions de recollida de sang que el Banc de Sang i Teixits de Catalunya fa al llarg de 
l’any a les diverses poblacions de la Garrotxa, s’obsequia a cada donant amb un iogurt. 

L’impacte dels  patrocinis ha beneficiat a prop de 80.000 persones. En conjunt el 2016 s’han 
patrocinat més de 200 activitats que han organitzat 150 entitats (hi ha entitats patrocinades 
més d’una vegada durant l’any, sobretot d’Olot i Santa Pau). Gairebé la meitat de les activitats 
patrocinades (47%) s’han fet a  la Garrotxa. 

Davant l’allau de peticions de patrocini, La Fageda ha establert una política per afavorir en 
primer lloc les entitats i iniciatives de la comarca. 

La Fageda, creada a Olot l’any 1982, dóna feina o ocupació a 310 persones, la majoria de les 
quals presenta discapacitat psíquica o malaltia mental. A banda de fabricar productes i prestar 
serveis assistencials, La Fageda porta una granja de vaques i el manteniment de zones verdes i 
del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
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