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La Fageda ha resolt la problemàtica social per la qual va néixer. Dóna treball i habitatge, o sigui, 

intenta donar sentit a les vides de totes les persones adultes de la Garrotxa que presenten 

discapacitat intel·lectual o trastorns mentals severs. Actualment estem atenent totes les 

demandes de treball d’aquests col·lectius. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Treball amb sentit per a persones amb malaltia mental o discapacitat intel·lectual. 



Informació general 

Inici activitat: La Fageda es va fundar al 1982, davant la necessitat d’acollir a les persones amb 

discapacitat psíquica i amb malaltia mental de la comarca de la Garrotxa, cobrint el buit 

assistencial existent. 

Àmbit geogràfic: La seva seu es situa al Mas Els Casals, la Garrotxa (Girona). 

Definició de negoci: Projecte social que té per missió millorar la qualitat de vida i promoure la 

integració social de persones de col·lectius vulnerables. Es comprèn en una estructura 

empresarial potent que treballa per crear valor en la organització i a la resta de la societat. 

Fundador: Cristóbal Colón 

Web: www.fageda.com 

Contacte: ariera@fageda.com 
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1. ANTECEDENTS 

 

A principis dels anys 80, quan es crea la cooperativa, els malalts mentals estaven tancats en els 

psiquiàtrics, autèntics centres de internament. És d’aquí d’on sorgeixen diferents iniciatives per 

intentar introduir als malalts mentals a la societat, per treure’ls de l’estat de marginació i tractar-

los senzillament com a persones. Entre les experiències d’aquells anys es troba la cooperativa 

La Fageda, que intenta aconseguir aquesta inserció a través del treball. 

Per a qualsevol persona, un treball digne, saludable i motivador és beneficiós. Per a les persones 

amb problemes de salut mental, és també una de les claus per portar una vida satisfactòria i 

dotada de sentit. 

Està comunament acceptat que el desenvolupament d’una activitat laboral és fonamental en la 

vida de qualsevol persona. Malgrat això, la taxa d’ocupació de les persones amb malaltia mental 

és del 15,9% segons l’estudi publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a finals del 2016: 

“El empleo de las personas con discapacidad”. Altres treballs són més pessimistes, com el de 

Manuel Muñoz, “Estigma y enfermedad mental: anàlisis del rechazo social que sufren las 

persones con enfermedad mental” (Editorial Complutense, Madrid 2009), arribant a afirmar que 

“l’ocupació és un dels principals àmbits d’estigmació: només el 5% de les persones amb malaltia 

mental té una ocupació regular, i el 44% asseguren haver patit algun tipus de discriminació 

laboral”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://consaludmental.org/general/8-cada-10-personas-problemas-salud-mental-no-tienen-empleo-34388/
https://webs.ucm.es/BUCM/ecsa/9788474919806.pdf
https://webs.ucm.es/BUCM/ecsa/9788474919806.pdf
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2. ORIGEN DEL PROJECTE 

Cristóbal Colón, fundador de La Fageda, explica com el projecte sorgeix de la seva pròpia vida i 

experiència en els psiquiàtrics. 

Durant 10 anys vaig treballar a diversos hospitals i institucions psiquiàtriques, amb la intenció 

d’arrencar a  aquestes persones de la passivitat i de la monotonia del pati del manicomi. En 

aquest intent vam engegar centres de laborteràpia, doncs per a mi era evident que el treball és 

essencial en el procés vital de les persones. 

Al 1981, immers en dubtes sobre els corrents ideològics que sustentaven la meva pràctica 

professional i sobre els seus resultats, vaig decidir canviar el rumb de la meva vida. Vaig decidir 

portar a la pràctica la idea que tenia al cap des de feia tants anys. Havia arribat a la conclusió, 

que només es poden crear llocs de treball en una empresa i només es poden crear llocs de treball 

reals, en una empresa real, fugint del “com si” de la laborteràpia. 

Estava veient la misèria i el sense sentit de centenars de persones confinades en el manicomi. I 

estava imaginant que érem capaços e crear una empresa on poder treballar i recuperar la 

dignitat perduda. Es tractava d’engegar un projecte empresarial amb ànima, on tots tinguéssim 

la possibilitat de desenvolupar les nostres potencialitats realitzant un treball útil, remunerat i fet 

en equip. (Cas “La Fageda. Què tenen a veure l’empresa i la bogeria?” publicat per IESE Business 

School, prof. Alberto Ribera, juny 2006). 

El treball terapèutic com a missió 

 

El treball pot actuar com un element clau 

en el procés rehabilitador de la persona que 

presenta discapacitat intel·lectual o 

malaltia mental, ja que augmenta la seva 

autoestima i canvia el seu “paper” a la 

família i a la societat, passant de ser un 

element passiu a una persona que 

contribueix activament al seu entorn. 

 

 

3. HISTORIA 

L’activitat s’inicia a Olot, en uns locals cedits per l’Ajuntament, on es duen a terme treballs per 

a empreses de la comarca, del sector tèxtil, artesania i altres. 

Cristóbal Colón, fundador de la cooperativa, explica els inicis: a principis dels 82, el Dr. Torrell 

(cap de psiquiatria de la comarca) i jo vam ser a Olot per explicar als polítics, a les persones 

significades de la comarca, que volíem crear una empresa amb els malalts mentals de la 

Garrotxa. 
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L’any 1984, amb la col·laboració de l’Administració Pública i una entitat bancària, s’adquireix la 

finca agrícola Els Casals, amb la intenció de centrar les activitats empresarials en l’àmbit 

agropecuari. Això per dues raons: perquè són activitats de la pròpia cultura de la comarca, i a 

més, perquè es considerava que el treball amb la naturalesa, amb éssers vius, animals i plantes, 

donaria un significat a l’empresa social que es volia construir. 

L’any 1985 s’inicien els treballs de ramaderia i en el 1987 els de viverisme, que s’afegeixen als 

de la brigada de jardineria que operava a Olot. Amb aquestes tres activitats empresarials es 

construeix el projecte. Paral·lelament, l’any 1984 es van obrir els serveis residencials amb 

l’objectiu de resoldre una necessitat vital dels usuaris, al mateix temps que es posava en 

funcionament el Servei de Teràpia Ocupacional, que oferia assistència a les persones amb un 

nivell de discapacitat més greu. 

Al 1992, amb la incorporació de la Política Agrària Comuna (PAC) de la Unió Europea a la 

legislació espanyola, es van implantar les quotes en la producció lletera, la qual cosa va abocar 

a centenars de productores a abandonar la seva activitat. L’activitat de la ramaderia també 

estava amenaçada per aquesta nova situació, fet que podia implicar tancar la granja i, com a 

conseqüència, la destrucció dels llocs de treball. 

Els iogurts de la Fageda 

Davant aquesta situació es decideix iniciar el projecte de fabricar iogurts amb la llet produïda 

amb la llet produïa en la pròpia granja, projecte que reunia tres elements fonamentals: primer, 

es garantia la continuïtat de l’activitat ramadera, segon, se seguien creant llocs de treball i 

finalment, es reforçaven els aspectes qualitatius del projecte en la seva globalitat. 

 

 

4. SITUACIÓ ACTUAL 

La Fageda dóna treball o ocupació a 185 persones amb certificat de discapacitat (incloent el 

Centre Ocupacional) i 165 professionals. Actualment, totes les persones de la comarca de la 

Garrotxa que presenten una discapacitat intel·lectual o malaltia mental crònica tenen la 

oportunitat de treballar. 
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La Fageda, gràcies a la seva funció i a la seva implicació per dur a terme una missió plena de 

valors, s’ha convertit en una de les empreses més emblemàtiques i estimades de la comarca de 

la Garrotxa. 

PRINCIPALS MAGNITUDS (2018) 

Magnituds Socials 

152 Treballadors amb certificat de discapacitat 

79% Dels treballadors tenen contracte indefinit 

Més de 30 Persones amb certificat inserides en altres empreses de la Garrotxa (Servei 

d’Inserció a la Comunitat) 

64 Persones al Centre Ocupacional 

56 Usuaris dels serveis de llars i habitatge 

756.000 Iogurts donats a entitats d’atenció a la pobresa 

100 Entitats del territori beneficiades per accions de patrocinis amb làctics 

41.000 Visitants a les nostres instal·lacions 

320 Participants a les jornades sobre Model Fageda iniciades el 2012 

Magnituds econòmiques 

83.000.000 Vasos de iogurts i postres fabricats 

80.000 Kg de gelats produïts 

30.600 Kg de melmelades fabricades 

250 Vaques a la finca Els Casals, més les provenients de 5 granges de la Cooperativa 

Lletera de l’Empordà. 

2.315.954 Consumidors (dades Kantar) 

21.085.630 Vendes netes (€) 

4.700.000 Inversions (€) 

12.000.000 En compres a les comarques de Girona (€) 

Magnituds medi ambient 

-13% Reducció de cartró i plàstic (Kg/tn de producció) 

-11% Increment de tona de biomassa degut a l’impacte de la nova caldera de gas. 

-19% Reducció metres cúbics d’aigua/unitat de producció 
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5. ACTIVITATS PRODUCTIVES 

Les activitats productives es realitzen en el Centre Especial de Treball, que dóna feina a les 

persones de la comarca de la Garrotxa (Girona) amb una discapacitat superior al 33% (fins el 

65%). Es tracta d’un centre de treball amb diferents activitats empresarials, que es realitzen 

tenint en compte les capacitats dels seus treballadors. 

Jardineria 

Aquesta secció s’encarrega de realitzar la jardineria i fer el manteniment de zones públiques i 

privades de la comarca de la Garrotxa, inclòs el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 

Els seus clients són els ajuntaments d’Olot, Besalú, Argelaguer, Sant Jaume de Llierca, 

Castellfollit de la Roca, Santa Pau, la Vall d’en Bas, les Planes d’Hostoles, entre d’altres. 

Horticultura, melmelades i conserves 

L’activitat d’horticultura es dedica a l’obtenció de vegetals o fruites per a l’elaboració de 

conserves i melmelades a l’obrador de Mas Els Casals. L’activitat es va iniciar l’any 2012 i durant 

el 2017 es van fabricar 29.700 Kg de melmelades de “La Fageda” de diferents varietats, emprant 

el concepte de “maridatges” amb formatges, amb carns i peixos, amb esmorzars o amb pastes, 

amanides i arrossos. 

 

Explotació ramadera de vaques lleteres 

La nostra granja compta amb prop de 255 vaques de raça frisona, 165 de les quals són vaques 

adultes per a la producció de llet, i la resta són vedelles joves per a reposició o vaques que es 

troben en el cicle reproductiu. La producció anual de llet a la nostra finca és d’uns 2.500.000 

litres, que destinem íntegrament a l’elaboració de iogurts, postres i gelats. Per la seva banda, 

uns 4.600.000 de litres provenen de les granges homologades de la Lletera de l’Empordà. La 
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granja està catalogada com a explotació agrària prioritària pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i 

Alimentació. 

Planta d’elaboració de productes làctics 

La producció de postres làctics és, amb diferència, l’activitat més important en termes de 

facturació de La Fageda. Aquests productes es comercialitzen a través de 2.000 punts de venda, 

en les principals empreses de distribució i en les institucions hospitalàries. “El iogurt de granja”, 

elaborat amb la llet de la pròpia granja, ha aconseguit una bona penetració al mercat, com a 

marca de productes catalans de gran qualitat. La Fageda s’ha convertit en el tercer fabricador 

de iogurts de Catalunya. 

La producció anual està situada al voltant de d’unitats de làctics al mes en 21 referències. 

Durant el 2016 La Fageda va reforçar la seva presència entre els intolerants a la lactosa i els 

diabètics, amb tres nous iogurts. Les 3 noves referències són el iogurt sense lactosa i dos 

desnatats edulcorats amb stevia: natural i amb gust de maduixa. La sortida del nou iogurt sense 

lactosa va atendre una aspiració del col·lectiu d’intolerants a la lactosa, oferint-los un iogurt que 

manté tota la proteïna i el gust del iogurt original. 

 

Les instal·lacions que disposa estan equipades amb avançada tecnologia i la planta està 

homologada per la Unió Europea des del seu inici. 

És important d’assenyalar que el mercat en el qual opera La Fageda es caracteritza per una 

banda, perquè les marques amb les quals competeix pertanyen a dues grans multinacionals i, 

per l’altra, pel fet que els seus clients són les empreses de la gran distribució, que es troben en 

un procés de màxima concentració, disminuint en nombre i augmentant de manera imparable 

la seva capacitat de compra i, per tant, de negociació. 

En els últims anys, s’ha construït una caldera de biomassa (1MW de potència tèrmica), un 

magatzem refrigerat així com una nova planta de producció equipada amb les últimes 

tecnologies de mercat. D’aquesta manera es completa una de les fases més importants de la 

reordenació urbanística de la finca. 
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Planta d’elaboració de gelats 

La fàbrica de gelats s’inicia l’any 2009 a partir de la compra d’unes instal·lacions a Badalona, 

propietat del Centre Especial d’Ocupació COINRE, en situació de liquidació a través d’un procés 

concursal. 

Aquesta nova activitat, desenvolupada sota la mateixa marca “La Fageda” i amb la matèria 

primera de la planta de la Garrotxa, ha permès el manteniment de 8 llocs de treball per a 

persones amb discapacitat, més 2 professionals. Es distribueixen a través de les cadenes 

comercials. 

A mitjans de 2016 La Fageda presenta 6 noves referències de gelats pel circuit Horeca i de 

col·lectivitats, en format de 2.500ml: gelat de nata, crema, vainilla, torró, menta i cafè. 

 

6. ACTIVITATS ASSISTENCIALS 

La Fageda ofereix cinc tipus de serveis assistencials: 

Servei de Teràpia Ocupacional (STO) 

Acull a aquelles persones amb una discapacitat psíquica greu i/o trastorns mentals severs que, 

per les seves dificultats, no tenen una capacitat productiva suficient. Es realitzen activitats 

d’ajust personal i social (estimulació cognitiva, psicomotricitat, expressió corporal, etc.) 

mitjançant l’aplicació de programes individuals. Els usuaris de STO també poden participar en 

alguns processos productius, però amb una finalitat terapèutica i pedagògica. El servei està 

integrat per un equip de professionals multidisciplinaris (psicopedagoga, assistenta social, 

educadores). 

Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) 

Acull persones que tenen edat laboral i han acabat el període de formació escolar. Poden tenir 

capacitat productiva per accedir al món laboral, però no han assolit el suficient grau de 

maduresa per fer-ho. Majoritàriament necessiten formació en hàbits i tasques laborals. 

Des del servei es treballa per a potenciar i conservar les capacitats dels usuaris susceptibles 

d’integrar-se a l’empresa. I en altres casos, si en sorgeix la necessitat, es treballa la seva 

orientació cap al STO. 

Servei de llar residencia 

Té com a finalitat oferir un habitatge al col·lectiu de persones discapacitades de la comarca de 

la Garrotxa que no tenen família o, si la tenen, aquesta no es pot fer càrrec. Es té en compte 

l’atenció integral dels seus usuaris, des dels aspectes relacionals i d’integració en la comunitat, 

hàbits i oci, fins als higiènics i sanitaris. El servei funciona permanentment al llarg de tot l’any. 

Tots els serveis compten amb un equip de professionals integrat per psicòlegs, assistent social, 

educadores, monitors i zeladors. 
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Servei de Suport a l’Autonomia a la pròpia Llar 

Consisteix en oferir un suport personal a persones que viuen a la seva pròpia casa, en les 

activitats de la vida diària, amb la finalitat de contribuir al seu desenvolupament i autonomia. 

Servei d’Integració a la Comunitat (SIC) 

El Servei d’Integració a la Comunitat va ser creat amb el suport dels serveis socials de la comarca 

de la Garrotxa per oferir treball a l’empresa ordinària a aquelles persones amb discapacitat 

psíquica de la comarca. 

El Servei no només ofereix candidats a les empreses, sinó que també fa un seguiment i una 

formació, tant als futurs treballadors com als empresaris, amb la finalitat d’assegurar un alt 

percentatge d’èxit en la integració. 

Activitat d’oci i temps lliure 

Ofereix activitats lúdiques a persones de la comarca que presenten alguna discapacitat, amb 

l’objectiu d’aconseguir la seva integració social, ja sigui a través d’accions individuals o 

col·lectives, participant de les activitats que ofereix la societat. Funciona els caps de setmana, 

festius i durant el període estival de vacances, al centre d’Olot. 

La Fageda intenta aportar una solució global als seus treballadors. Els que es jubilen, poden 

continuar anant a la cooperativa a través del seu Club Social. De la mateixa manera, aquells 

usuaris que no tenen família o la família dels quals no els pot atendre, viuen en pisos tutelats al 

centre d’Olot. 

Val a dir que totes les activitats assistencials estan coordinades pel Consorci de Benestar Social 

de la Garrotxa, lloc en el qual es treballa en equip i de forma coordinada amb tots els agents que 

intervenen de forma directa o indirecta en la problemàtica dels col·lectius que s’atenen: 

institucions pedagògiques, psico-sanitàries i familiars. 
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7. RECONEIXEMENT PÚBLIC 

El treball és una potent eina rehabilitadora de l’equilibri psicològic de les persones, aporta 

autoestima i reconeixement social. Aquest és l’objectiu de La Fageda. 

Estudis i llibres publicats 

El cas de La Fageda s’estudia des de fa anys a algunes de les més importants universitats i escoles 

de negoci del món, com són IESE, ESADE, La Salle, San Telmo, IPADE (Mèxic) o Harvard, als Estats 

Units. 

Assenyalar també que durant el 2018 es van realitzar més de 150 treballs universitaris –en els 

quals va intervenir l’empresa- sobre diferents aspectes de La Fageda (màrqueting, RRHH, 

inserció RSC, tècniques alimentàries, llengua, indústria alimentària...) 

Llibres publicats sobre  La Fageda: 

-  “La Fageda. Història d’una bogeria” de Dolors González. RBA, 2008 

-  “La Fageda. Historia de una locura empresarial, social y rentable”. Dolors González 

(Comanegra, 2013). 

- “El tresor de La Fageda” de Pep Molist (Comanegra, 2013). 

Premis i distincions 

El reconeixement públic queda igualment palès en premis i distincions, entre els quals en 

destaquen: 

- 1997. Placa Francesc Macià de la Generalitat de Catalunya 

- 2003. Premi ONCE a la Solidaritat i a la Superació. 

- 2004. Seleccionada a la exposició del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 

- 2005. Premi Fundació Empresa i Societat a la millor iniciativa d’Inserció laboral (Madrid abril 

2005). Cristóbal Colón és designat “Empresari Social de l’Any a Espanya” per part de la Schwab 

Foundation de Ginebra. 

- 2006. Premi a la potenciació i ús del català en l’àmbit empresarial (ACCID i Omnium Cultural). 

Premi Catalunya de Comunicació i Relacions Públiques (Fundació Àgora). 

- 2007. Premi Català de l’Any a la millor iniciativa solidaria (El Periódico i TV3). 

- 2009. Premi Factor Humà en homenatge a Mercè Sala. 

- 2010. Premi Memorial Lluís Companys- Fundació Josep Irla i Premi Proteus de Ètica a la iniciativa 

empresarial. 

- 2012. Premi Integra del BBVA, dotat amb 200.000 euros. Premi “Bloc de Catalunya” en la 

categoria d’entitats i associacions sense ànim de lucre. 

- 2014. Premi Rahola al Millor treball informatiu en televisió pel reportatge sobre La Fageda, “Una 

empresa social que funciona” (La2, TVE). Premio Emilio Castelar 2014 en la categoria d’Economia, 

en reconeixement de la defensa de les Llibertats i el Progrés. Cristóbal Colón, Personatge de l’Any 

2014 per la Fundación Compromiso y Transparencia. 
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- 2015. Premi “Employement for All” de la European Association of Service Providers for Persons 

with Disabilities -EASPD (Zadar, Croàcia). 

- 2016. La Fageda, quarta empresa d’alimentació de l’Estat espanyol que més talent atreu, segons 

el rànquing Merco Talento 2016. 

- 2017. Segon premi de la categoria Shopper Marketing en el punt de venta que convoca 

l’Associació Espanyola de Codificació Comercial. Reconeixement a Cristóbal Colón al mèrit a la 

promoció del sector lleter per part de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. Telefònica i Compromís 

Empresarial reconeixen l’Informe de govern corporatiu de la Fundació La Fageda com una de les 

10 millors pràctiques de transparència i bon govern de 2017. Premi de La Premsa Comarcal a 

Cristóbal Colón per la seva col·laboració en el Dia de la Premsa Comarcal. 

- 2018. Premi a la categoria de coresponsabilitat ciutadana d’Acció Social de la Fundació 

Plataforma Educativa. Reconeixement a la trajectòria personal pel compromís amb la 

responsabilitat social a Catalunya als Premis Respon.cat. 

- 2019. Premi Muncunill a la Innovació 2019. Premi Honorífic a Cristóbal Colón (Ajuntament de 

Terrassa) 

Mitjans de comunicació i visites a les instal·lacions 

Durant el 2018 La Fageda va aparèixer més de 107 vegades en els mitjans de comunicació escrits, 

en diferents àmbits i territoris, 250 en mitjans digitals així com 19 aparicions a la TV i ràdio. Va 

aparèixer 14 vegades a blogs externs, 1 vegada a un fòrum, 19 vegades en diferents webs 

temàtiques i va rebre 6.452 mencions a twitter. 

Al 2018 s’ha realitzat el reportatge Utopia iogurt, dirigit per Anna Thomson i David Baksh.  

La Fageda té presència a diferents pàgines i llocs a les xarxes socials. Té a disposició dels seus 

seguidors un blog propi i perfil a les principals xarxes socials. A data de febrer 2019:  

 www.facebook.com/lafageda (amb 23.866 fans) 

  www.twitter.com/fageda (amb 11.800 seguidors) 

  www.linkedin.com/company/la-fageda 

 www.instagram.com/fageda 

 www.flickr.com/photos/lafageda 

 http://www.pinterest.com/fageda/ 

 www.youtube.com/user/lafageda  

  www.slideshare.net/lafageda  

Durant el 2018 més de 40.000 persones van visitar les instal·lacions de La Fageda. Els visitants 

s’han convertit en un dels principals vectors de la notorietat del projecte i de la marca, ja que La 

Fageda no fa cap tipus de publicitat. 

https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/18959/video/tv3/estrena/utopia/iogurt/sobre/antipsiquiatria/fageda
http://www.facebook.com/lafageda
http://www.twitter.com/fageda
http://www.linkedin.com/company/la-fageda
http://www.instagram.com/fageda
http://www.flickr.com/photos/lafageda
http://www.pinterest.com/fageda/
http://www.youtube.com/user/lafageda
http://www.slideshare.net/lafageda

