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L’estructura jurídica 

Treballadors 
usuaris i  

familiars 

Consumidors 

 visitants i 

distribuidors  
El teixit social i 

empresarial de 

la Garrotxa 

 

Proveïdors  

La comunitat 

virtual i els 

mitjans de 

comunicació 

El món 

acadèmic 

Els nostres grups d’interès 

Administra-

ció pública 

Millorar la qualitat de vida i promoure la integració 

social de persones amb discapacitat intel·lectual i/o 

trastorns mentals severs i altres col·lectius en risc 

d’exclusió social de la Garrotxa, mitjançant unes activi-

tats empresarials que generen llocs de treball amb 

sentit i uns serveis assistencials gestionats sota criteris 

de qualitat i d’excel·lència, que creen valor tant per 

l’organització com per la resta de la societat. 

La Persona com a eix, la 
Integritat, la Confiança, la 
Responsabilitat, la Il·lusió 
i l’Esforç, sumats a la Qua-
litat. 

La missió 

 
 

Tres entitats al servei d’un mateix 
projecte 

 
 La Fageda opera des de la finca Mas Els Ca-

sals de Santa Pau, al cor del Parc Natural de la 
Garrotxa. 

Sota el mateix projecte s’apleguen tres enti-
tats amb funcions diferents però el mateix 

objectiu  
 
 

La Fageda Fundació,  
La Fundació de Serveis Assistencials de la 

Garrotxa i 
 La Fageda SCCL. 

Els valors 

Ser un sòlid projecte 

social i empresarial 

que sigui un model 

d’inspiració per crear 

valor a la societat. 

La visió 

 

 

Fidels als orígens 

 

La Fageda és un projecte social nascut el 1982 amb el propòsit de dignifi-
car la vida de persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental 
de la comarca de la Garrotxa. Per assolir aquest objectiu es va concebre 
el treball com una eina rehabilitadora clau. El projecte, ha pivotat sem-
pre a l’entorn del treball com el  mitjà per assolir la integració social 
d'aquestes persones i millorar, en definitiva, la seva qualitat de vida.  
Avui, sota el seu paraigua s’hi apleguen prop de 300 persones i ha posi-
cionat una marca de reconegut prestigi al mercat  gràcies a la qualitat 
dels seus productes. 
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Elabora iogurts i postres d’alta qualitat  sense 

colorants ni conservants que es distribueixen al 

mercat català. 

Fàbrica de lactis 

Explotació amb prop de 400 vaques frisones que 

s’alimenten de farratges naturals i proveeixen de 

llet la fàbrica de lactis. 

Explotació ramadera 

Elabora gelats de diversos sabors i formats des del 

2010 i també amb llet obtinguda de la granja. 

Fàbrica de gelats 

Des del 2012 produeix melmelades de diversos 

sabors i amb materia primera de molta qualitat 

pensades per a maridar amb plats diversos. 

Obrador de melmelades 

És la secció més antiga de La Fageda, està ubicada 

a Olot i té cura d’espais verds de la Garrotxa, 

tants públics com privats. 

Jardineria 

Atén els visitants, entitats, centres educatius i 

altres col·lectius interessats en conèixer de ben a 

prop el projecte i el procés d’elaboració dels 

Servei d’Atenció al Visitant 

Assisteix a persones de la Garrotxa amb un grau 

de discapacitat i limitacions que no els permeten 

dur a terme una activitat laboral. 

Centre ocupacional 

Ofereix i gestiona habitatge pel col·lectiu de persones 

discapacitades de la Garrotxa que no tenen família o 

bé si la tenen, aquesta no se’n pot fer càrrec. Disposa 

de llars-residències i del servei de suport a domicili. 

Serveis d’habitatge 

Recolza a persones amb discapacitat i també a joves en 

risc d’exclusió per a inserir-los laboralment a l’empresa 

ordinària. També  els ajuda en matèria de formació,  

lleure i cerca d’habitatge. 

Servei d’inserció a la comunitat 

El Centre Especial de Treball 
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Una nova estructura jurídica  
Des de gener de 2015  la titularitat del CET, les seves activitats, actius, passius i personal treballador els gestio-

na La Fageda Fundació. 

 

Un conveni col·lectiu aprovat pels treballadors  
En matèria laboral, des de 2015 és vigent un conveni col·lectiu d’empresa  aprovat pels mateixos treballadors. 

El conveni fixa les pautes de la relació treballadors-empresa de manera homogènia per a totes les seccions i 
contempla  els drets adquirits d’un antic reglament de règim intern. 

 

Tres nous directius 
L’entitat  incorpora  tres nous directius que es responsabilitzen de la direcció financera, del departament de 

recursos humans i de la direcció industrial. 
 

Fase decisiva en les obres de la nova fàbrica 
L’any 2015 es caracteritza per les obres de la nova fàbrica que comprometen el conjunt de la finca i els seus 

accessos. S’intervé en edificis, instal·lacions i terrenys així com en la viabilitat. Les inversions que s’hi destinen 
són de prop de 6 milions d’euros comptabilitzats a l’exercici. 

 
Concertació de serveis assistencials 

Des de desembre de 2015 els serveis de Teràpia Ocupacional i de Llar-residència funcionen en règim de       
concertació.  

 

Inauguració del nou Servei d’Atenció al Visitant 
El bon ritme de les obres de millora de les instal·lacions permeten estrenar el juliol la nova seu del Servei d’A-

tenció al Visitant, equipat amb dues sales polivalents. El servei està adherit a la Carta Europea de Turisme  
Sostenible. 

 

Millores en la línia d’encaixat dels làctics  
Les millores en l’automatització de l’encaixat dels iogurts i postres pel canal HORECA possibiliten  passar d’en-

caixar  10.500 unitat /hora a  18.500.  

 

Nous productes i formats al mercat  
 En melmelades elaborem una nova gamma, la Premium, per a botigues Gourmet i una nova família de sabors  

per a maridar amb pastes, arrossos i amanides. El iogurt líquid estrena un nou envàs i en gelats, posem al  
mercat el de iogurt amb pinya natural. 

 

1era trobada  empresarial a La Fageda 
La celebrem amb la finalitat de mantenir viu el contacte amb empreses de la Garrotxa amb les quals 

col·laborem en la inserció laboral de persones amb discapacitat i de joves en risc d’exclusió. Hi participen unes 
25 empreses. 

Destacats reconeixements  
El monitor empresarial Merco ens posiciona com la setena empresa més responsable de tot l’estat i rebem un 

premi europeu per la nostra trajectòria en la inserció laboral de persones amb discapacitat. 
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Balanç Valor econòmic 

Origen de valor econòmic creat Detall subvencions a l’explotació 

Inversions amb destí  social 

La  naturalesa social del projecte i per extensió el seu ca-

ràcter sense ànim de lucre, però sí necessitat de beneficis, 

fa que els guanys resultants no siguin mai distribuïts i es 

destinin sempre a reinversió. Cadascuna de les inversions 

que fem té un objectiu social. Entenem que aquesta políti-

ca és clau per la sostenibilitat i futur del projecte.  
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Facturació per activitats empresarials  

Producció 
El mercat 

60 milions 

d’unitats de 

 iogurts 
62.000 Kg 

 de gelats 

 

30.880 Kg 

de melmelades 

1.168.000 

Consumidors 

 2015 2014 2013 

Iogurts i postres 
   14.106.229,00 €     13.468.543,00 €     12.740.167,00 €  

Gelats 
         554.748,00 €           559.375,00 €           343.049,00 €  

Melmelades 
         246.883,00 €           226.906,00 €           203.674,00 €  

Jardineria 
         575.350,00 €           558.475,00 €           562.168,00 €  

Granja 
           55.377,00 €             66.743,00 €           106.042,00 €  

Servei d'Atenció al Visitant 
         151.342,00 €           216.635,00 €           302.966,00 €  
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265 treballadors/ores a Fageda 

(126 amb certificat de discapacitat) 

 

13 homes i 11 dones als òrgans de direcció 

 

119,50 € en formació treballador/any 

 

     Magnituds i dades de l’àmbit  laboral Ocupació laboral de persones amb CD 

0

50

100

150

2013 2014 2105

Dones Homes

29  

persones  més  

inserides al mer-

cat ordinari 

 77%  

amb contracte 
indefinit  

Mitjana d’anti-
guitat de 

8,21 anys 

 74%   

viuen a Olot i la 
resta a altres 
poblacions de 

la Garrotxa  

 Magnituds de l’àmbit assistencial 

51 
Persones són 

usuàries del cen-
tre  ocupacional  36 

 Persones viuen 
a les nostres 

dues llar-
residència i  

13 reben su-

port a casa seva 

 44 

Professionals 
treballen als 

serveis assisten-
cials 

 8,7 

El grau de sa-
tisfacció de les 

famílies  

( via enquesta) 

Treballem en xarxa amb el Consorci d’Acció 

Social de la Garrotxa i la Xarxa de Salut 

Mental, pel nostre projecte social 

Beneficis socials 

Pla de pensions Productes de la Fa-

geda a preu de cost 

Serveis de menjador i tranport  a preus asequi-
bles i millors preus en assegurançes de vida  

El 

Ocupacio , assiste ncia, solidaritat...  

       

 Durant el 
2015 hem 

comptat amb 

15  
voluntaris 
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En l’àmbit comarcal formem part de Turisme  Ga-

rrotxa, Visita Granges, Reunions entre Volcans, 

Patronat de l’Hospital Sant Jaume d’Olot,  Euram 

Garrotxa, Patronat de Turisme de Santa Pau, Asso-

ciació d’Hostalatge, Associació ramadera i agrària 

per la defensa ambiental de Santa Pau 

22.336  

Visitants de juliol a 

desembre 

80.000 

Persones beneficiades  

per accions de patrocini 

amb làctics 

400.000 

Unitats de làctics per 

entitats que lluiten con-

tra la pobresa 

50.986 € 

 El valor imputat a l’aju-

da humanitària 

40  

Emprenedors socials a les jorna-

des  sobre el Model La Fageda 

25  
 

Empreses participen en una jor-
nada a Fageda per afavorir la 

inserció de persones al mercat 
ordinari  

Més de 50 
xerrades impartides a entitats 

socials i universitaries 

 

 

Comunicació externa 

Estem associats i/o aliats amb  diverses entitats 

sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de la 

discapacitat Intel·lectual, i a diversos col·lectius 

empresarials: Sinergrup, Dincat, Fenil, Aefy, AC-

TAS,F ederació de  Cooperatives Agràries  de Cata-

lunya, Lletera de l’Empordà, Fundació Orfeó Català, 

Programa Incorpora de Caixa Bank 

 

La relació de La Fageda amb l’entorn social, empresarial i 
acadèmic té com a pilars  el treball en xarxa i polítiques de 
cooperació. El suport a entitats que promouen la salut, 
l'esport i la cultura el canalitzem a través de patrocinis amb 
productes, atès que per la naturalesa de la nostra pròpia 
entitat no fem mai aportacions dineràries. Combatem la 
pobresa i fomentem l’emprenedoria social. Hem impartit 
més de 50 xerrades a petició de centres educatius i altres 
entitats, a la mateixa Fageda o a l’exterior. 
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Gestió de l’aigua i l’energia: menys consum i menys emissions de C02 

Cartró i plàstic 9,4 11,3 -16,2% Kg/tn de producció 

Paper i cartró 

Reciclatge 

23.490 29.060 -19,2% Residus generats per tipus i des-
tins 

Plàstic 

Reciclatge 

54.230 61.600 -12% Residus generats per tipus i des-
tins 

Escombraries 
Tractament abocador 

72.240 7,0 2,8% Residus generats per tipus i des-
tins 

Residus especials 
Tractament recuperació 

980 1.180 -16,9% Residus generats per tipus i des-
tins 

Tractament de residus: destacades reduccions de cartró i plàstic 

Reducció del 
trànsit  

 Consum 2015 Consum  2014 2015 vs 2014 Mètode 

Aigua de la fàbrica 3,97 3,99 -0,5% M3  consumits/tn de producció 

Aigua de la granja 5,4 6,3 -14,6% M3  consumits/nº d’animals 

Gas propà 4,7 7 -32,9% Kg de gas/tn de producció 

Electricitat 279 268 4,1% Kwh consumits/tn de producció 

Pla de mobilitat 

Reducció del 32% del 

trànsit de vehicles al camí  

d’accés a la finca gràcies al 

fet que treballadors com-

parteixen vehicle. 

Recuperació de 
teixedes 

Secció de jardineria 

Participació activa en els 

treballs de conservació i 

recuperació de les teixedes 

de La Garrotxa  impulsats 

pel consorci forestal. 

Aliats amb la 
bioenergia 

Caldera de biomassa 

Participació al projecte 

europeu Secure Chain des-

tinat a noves oportunitats 

de negoci i innovació en 

matèria de bioenergia. 

Difusió mediambiental 

Tots els visitants són  infor-

mats de  la necessitat de 

mantenir un comporta-

ment respectuós a la reser-

va i respectar la normativa.  

Conscienciació 
als visitants 

Compromesos i proactius 

L’entorn és un dels valors intrínsecs de la Fageda. La nostra 
ubicació al cor del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Gar-
rotxa ens fa present la necessitat de preservar el medi, un com-
promís que implica tant als treballadors com als visitants. 

La ISO 14001 i la Carta Europea de Turisme Sostenible, són al-
gunes de les eines que  utilitzem per marcar-nos objectius de 
millora i minimitzar impactes. Apliquem sistemàticament me-
sures de preservació del medi i apostem per la sostenibilitat. 
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Nova imatge i nous productes 

 

 

 

 

Entrada en funcionament de la nova fàbrica 

Estrena d’una nova web 

SAV: ampliació de l’oferta de visites 



11 

 

CONTACTE PER LA MEMÒRIA: 

La Fageda Fundació_Departament de comunicació 

Mas Els Casals, s/n 17811- Santa Pau 

T. +34 972 681010 – comunicacio@fageda.com 

www.fageda.com 

mailto:fageda@fageda.com

