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La Fageda ha contribuït a resoldre la problemàtica social per a 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. Atén totes les demandes de treball 
d’aquests col·lectius i des del 2019 també persones d’altres col·lectius en risc d’exclusió social.

La Fageda, 2020

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, Santa Pau, la Garrotxa (Girona).

Definició del projecte: Projecte social que té per missió millorar la qualitat de vida i promoure la 
integració social de persones de col·lectius vulnerables de la Garrotxa. Se serveix d’una estructura 
empresarial potent que treballa per crear valor dins organització i per a la resta de la societat.

Fundador: Cristóbal Colón

Web: www.fageda.com

Contacte: comunicacio@fageda.com
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Declaració del 
President

Una de les fites principals d’aquest 2019 ha estat la creació de l’Empresa d’Inserció 
El Faig de La Fageda i el nou servei Prelaboral que ens han permès ampliar 
l’atenció que prestem des de La Fageda a nous col·lectius en risc d’exclusió. 
Sumant tots els col·lectius, estem atenent 281 persones de la comarca de la 
Garrotxa i, per tant, aprofundint en allò que dóna sentit al nostre projecte.

A nivell econòmic, La Fageda també representa un dels principals actors del 
territori, ja que donem feina directament a 321 treballadors. La nostra aportació 
a la societat es completa amb l’anomenat “balanç social” segons el qual, de cada 
1 euro que rebem de l’administració pública per poder prestar els serveis socials, 
La Fageda retorna 9 euros a l’Estat, en impostos, estalvis de salut i aportació a la 
cadena de valor del mercat.

Aquestes i altres informacions són les que queden reflectides en la present 
memòria, on també hi té una part destacada la situació crítica en la que es troba 
el sector de la discapacitat a Catalunya. Gràcies als productes que fabriquem 
i venem a tot el territori amb una marca molt reconeguda, no ens afecten tan 
directament la descapitalització i la davallada d’ingressos que pateixen la major 
part d’empreses que donen feina a col·lectius vulnerables. És una situació crítica 
que ens sembla que cal denunciar.

En això també ens apliquem quelcom que hem après al llibre “La Caja” de l’Institut 
Arbinger: mirar el altres com si fóssim nosaltres mateixos, com a persones... Un 
tret de la nostra cultura que ha merescut el reconeixement internacional per 
part d’aquest mateix institut, el qual ha concedit a La Fageda el primer premi 
Turn the World Outward per la nostra contribució a “canviar la mirada del món”, 
en un acte celebrat recentment a Salt Lake City (EUA). N’estem molt orgullosos 
i esperonats a continuar amb la nostra missió cada dia.

Aquest 2019 també el recordarem per un fet luctuós que ha colpit tota La Fageda 
i sobre el qual escrivíem: Sentim profundament la pèrdua del nostre patró José 
Antonio Segarra que durant més de 10 anys ens ha acompanyat de manera 
totalment desinteressada i altruista. Retem homenatge a la seva generositat, al 
seu immens talent, a la seva humanitat.

Cristóbal Colón Palasí
President i fundador de La Fageda
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Un cop d'ull a la història
A principis dels anys 80, quan es crea la 
cooperativa, els malalts mentals estaven 
tancats en els psiquiàtrics, autèntics centres 
d’internament. Sorgeixen aleshores diferents 
iniciatives per mirar de tornar els interns 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. Tot i estar 

acceptada aquesta realitat, segons l’estudi “El 
empleo de las personas con discapacidad” de 
l’Institut Nacional d’Estadística referit al 2018 
(https://www.ine.es/prensa/epd_2018.pdf), la 
taxa d’ocupació de les persones amb malaltia 
mental a Espanya és del 17,6%. Altres estudis 
són encara més pessimistes, com el de Manuel 
Muñoz, “Estigma y enfermedad mental: analisis 
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’estigmatització: 
només el 5% de les persones amb malaltia mental 
té una ocupació regular, i el 44% asseguren 
haver patit algun tipus de discriminació laboral”.

Els inicis a Olot Inici de les activitats
Creació del Centre 
Especial de Treball

1982 19851985
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Origen del projecte
Cristóbal Colón, fundador de La Fageda, explica com el projecte sorgeix de la seva pròpia vida i de 
l’experiència en els psiquiàtrics.

Durant 10 anys vaig treballar a diversos hospitals i institucions psiquiàtriques, amb la intenció 
d’arrencar aquestes persones de la passivitat i de la monotonia del pati del manicomi. En aquest 
intent vam engegar centres de laborteràpia, ja que per a mi era evident que el treball és essencial 
en el procés vital de les persones. Però l'experiència va ser frustrant. La il·lusió inicial s'esvaïa als 
pocs mesos, una vegada que les persones ja havien decidit sortir del pati del manicomi i descobrien 
que el projecte de treball era fals: el que produíem no era útil per a ningú, era un subterfugi, un 
"com si", un "farem com si treballéssim". La raó última del treball, que és fer coses útils per als 
altres, allà no es realitzava. Era una feina sense sentit.

El 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 de 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 (traduït 
del cas “La Fageda. ¿Què tienen en común locura y empresa?” publicat pel Dr. Alberto Ribera, IESE 
Business School, juny 
2006).

El treball pot actuar 
com un element clau en 
el procés rehabilitador 
de qualsevol persona, 
ja que augmenta la seva 
autoestima i canvia el 
seu paper dins la família 
i la societat, passant de 
ser un element passiu 
a una persona que 
contribueix activament 
al seu entorn.

Els iogurts de La Fageda al mercat La Fageda avui

1992 2020
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Els inicis a Olot
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 una anècdota dels inicis: a principis del 
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. M’imagino ara aquella 
gent distingida rebent una persona que tot just 
parlava català, que deia anomenar-se “Cristóbal 
Colón” i que pretenia construir una empresa per 
als bojos de la comarca... Recordo més d’una 
mirada, més d’una expressió de la gent que es 
preguntava si els autèntics malalts mentals no 
érem pas nosaltres...

Els fundadors de La Fageda, als seus inicis, 

no tenien absolutament res: ni diners, ni 
experiència. El seu know how  eren 15 anys de 
manicomi! Ni tan sols sabien per on començar. 
O millor dit, sí. Van començar gràcies a l’ajuda 
d’altres persones i d’empreses de la comarca. 
Però en Colon tenia clar que no volien convertir-
se en “mà d’obra barata de l’empresa del costat”, 
sinó que volien desenvolupar un projecte propi 
que els permetés adquirir responsabilitat i fer 
créixer l’autoestima de les persones que s’hi 
anessin sumant. 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.

Els inicis a Olot Inici de les activitats
Creació del Centre 
Especial de Treball

1982 19851985
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L’any 1982, sota l’impuls del diputat Trias Fargas, 
el Congrés espanyol aprova la “Llei d’Integració 
Social del Minusvàlid” (LISMI), un norma força 
avançada per l’època, on es reconeix el dret 
constitucional de tota persona, i especialment 
les que pateixen “minusvalidesa”, a tenir una 
feina remunerada. La llei fins i tot obliga les 
empreses ordinàries a reservar una quota de la 
plantilla per a treballadors amb discapacitat. Al 
mateix temps disposa que, aquelles persones 
que per les seves especials dificultats no puguin 
accedir al mercat laboral ordinari, hauran de ser 
contractades per empreses protegides, que la 
llei anomena “Centres Especials de Treball”.

Els Centres Especials de Treball (CET) són 
empreses protegides que asseguren un treball 
remunerat a les persones amb discapacitat 
i garanteixen la seva integració laboral. Es 
caracteritzen per comptar entre els seus 
treballadors amb un 70% de persones amb 
alguna discapacitat en un grau superior al 33%. 
És un entorn de treball amb suport. Els CET 
tant poden ser una plataforma des de la qual 
les persones amb discapacitat poden accedir 
al mercat ordinari, com una única realitat 
laboral per a persones que necessiten un suport 
continuat.

Juntament amb la creació dels CET, la llei 
preveu una aportació inicial per part de l’Estat 
a aquestes empreses de 2 milions de pessetes 

(12.000 euros) per lloc de treball creat, una 
sola vegada i a fons perdut1 . Així mateix, l’Estat 
contribueix amb la meitat del Salari Mínim 
Interprofessional i la bonificació de la part 
empresarial de les cotitzacions socials, tot el 
temps que dura el contracte de cada treballador 
amb certificat.

És així com el 1985 la cooperativa La Fageda 
es converteix en la primera empresa gironina 
a ser reconeguda Centre Especial de Treball i a 
rebre d’un sol cop 48 milions de pessetes dels 
pressupostos públics que seran destinades a 
realitzar les inversions necessàries per a la 
creació de 24 llocs de treball a la finca Mas Els 
Casals, de Santa Pau (veg. Annex 2 retalls de 
premsa de l’època).

Cal remarcar que el marc legal que s’havia 
creat per protegir les persones que en deien 
“minusvàlides” no contemplava la situació de 
persones diagnosticades de malaltia mental, 
essent el destí d’aquestes les institucions 
hospitalàries i els serveis de salut. Fins la 
segona meitat dels anys 90 no s’obren els serveis 
socials a aquest col·lectiu. És tant com dir que 
La Fageda als seus inicis va haver de fer mans i 
mànigues per poder encabir aquestes persones 
en el Centre Especial de Treball.

¹ Cal remarcar que aquesta dotació en capital que es va establir el 1985, s’ha mantingut amb el mateix import fins a l’any 
2010, moment en que, degut a la crisi, es va suspendre i a hores d’ara encara no s’ha restablert. Això implica una manca 
de capitalització i una limitació de la capacitat productiva així com de  la posterior viabilitat econòmica dels Centres 
Especials de Treball (veg. Annex 1)

Creació del Centre Especial de Treball

Els iogurts de La Fageda al mercat La Fageda avui

1992 2020
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Inici de les activitats

Els iogurts de La Fageda al mercat

El mateix 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 des del 1983. Amb aquestes tres 
activitats empresarials s’assenten les bases de 
la futura Fageda. 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.

Entre les activitats agropecuàries dels inicis es 
troben la vermicultura, per produir adob orgànic 
a partir de cucs de terra, i el viver ornamental. 

Totes dues activitats van fracassar. Aleshores, 
l’any 1987 sorgeix la idea de fer planter forestal, 
aprofitant que s’introduïen nous mètodes 
de plantació a Espanya i que l’activitat de 
reforestació era finançada per Europa. Gràcies a 
diversos processos d’innovació i a molta feina, a 
finals dels 80 La Fageda es converteix en el viver 
forestal privat més gran de l’Estat. 

L’any 2010, però, com a conseqüència de la 
retirada progressiva d’ajuts europeus i de la crisi 
econòmica, La Fageda ha de tancar l’activitat de 
viverisme, posant en risc 20 llocs de treball de 
persones amb certificat de discapacitat, fins que 
el 2012 es llança l’activitat de melmelades.

El 1992, amb la incorporació de la Política 
Agrària Comuna (PAC) de la Unió Europea a la 
legislació espanyola, s’implanten les quotes 
en la producció lletera, la qual cosa va abocar 
centenars de pagesos a abandonar les seves 
explotacions. L’activitat de 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.
Davant aquesta situació, es decideix iniciar el 
projecte de fabricar iogurts amb la llet produïda 
a 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 
preparava el terreny per crear una marca i dotar 
de sentit tota l’activitat.

Gràcies al nostre contacte i coneixement del 

món hospitalari, vam iniciar la construcció de la 
primera planta de iogurts tenint un únic client: 
l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, un 
dels hospitals més grans de tot l’Estat. L’enorme 
acollida que va tenir el iogurt de La Fageda 
entre els pacients, familiars i en general tot el 
personal de l’hospital, ens va servir de palanca 
per entrar en el mercat del gran consum. A força 
de sortides i promocions que realitzaven els 
mateixos treballadors els dissabtes en rambles 
i places de Catalunya, el iogurt va anar tenint 
sortida i el seu consum va anar estenent-se com 
una taca d’oli per tot el territori.

Aquestes accions de “marketing relacional” es 
van reforçar amb l’obertura, l’any 1998, d’una 
botiga i una servei de visites a les nostres 
instal·lacions de Santa Pau i amb el conseqüent 
efecte “boca-orella” que es va originar.

Els inicis a Olot Inici de les activitats
Creació del Centre 
Especial de Treball

1982 19851985
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Mor el professor José Antonio Segarra, patró de 
La Fageda Fundació

Fets més destacats del

El professor Segarra ha estat una persona 
íntimament lligada al nostre projecte, en aquests 
anys tan crucials per al seu desenvolupament. 
D’una manera absolutament desinteressada i 
altruista, ha dedicat temps, esforços i il·lusió a 
acompanyar la resta de patrons, directius de la 
casa, treballadors, usuaris i famílies. En José 
Antonio ha deixat una petjada fortíssima dins 
La Fageda, això és indubtable, però l’ha deixat 
també en tots aquells qui han tingut la sort de 
tractar-lo personalment: sempre preocupat per 
les situacions i dificultats dels altres, donant 
empenta i il·lusió, escoltant, animant...

Serà molt difícil suplir un personatge d’aquesta 
envergadura. Però també és veritat que per 
coherència i lleialtat envers ell, hem de tirar 
endavant, amb més força si cal.

El professor Segarra ha estat una persona 
íntimament lligada al nostre projecte, en aquests 
anys tan crucials per al seu desenvolupament. 
D’una manera absolutament desinteressada i 
altruista, ha dedicat temps, esforços i il·lusió a 
acompanyar la resta de patrons, directius de la 
casa, treballadors, usuaris i famílies. En José 
Antonio ha deixat una petjada fortíssima dins 
La Fageda, això és indubtable, però l’ha deixat 
també en tots aquells qui han tingut la sort de 
tractar-lo personalment: sempre preocupat per 
les situacions i dificultats dels altres, donant 
empenta i il·lusió, escoltant, animant...

Serà molt difícil suplir un personatge d’aquesta 
envergadura. Però també és veritat que per 
coherència i lleialtat envers ell, hem de tirar 
endavant, amb més força si cal.

La Fageda és un projecte social que se serveix d’una estructura empresarial 
potent per assolir la seva finalitat: millorar la qualitat de vida i promoure 
la integració social de les persones en risc d’exclusió social de la Garrotxa, 
mitjançant un treball real i digne.

La Fageda avui

2019

Els iogurts de La Fageda al mercat La Fageda avui

1992 2020
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Ampliem l'atenció a nous col·lectius

Innovació en els productes

37 anys després d’haver creat el Centre Especial 
de Treball (CET), impulsat per dignificar la vida 
de persones amb discapacitat intel·lectual 
i/o trastorn mental sever, La Fageda ha creat 
l’empresa d’inserció “El Faig de La Fageda S.L” 
que dóna cobertura sociolaboral a persones 
d’altres perfils que viuen una situació o un greu 
risc d’exclusió social.

Així mateix, es posa en marxa un Servei 
Prelaboral destinat a persones majors d’edat 

amb diagnòstic de trastorn mental. Aquest 
servei, que és nou a la Garrotxa, es crea de 
manera coordinada amb la Xarxa de Salut 
mental i disposa de 15 places per a la comarca. 
L’objectiu és millorar la seva ocupabilitat 
d’aquestes persones mitjançant diferents 
formacions i pràctiques a La Fageda.

A nivell de làctics, aquest 2019 comencem a 
produir iogurts amb gust de pera i préssec, que 
s’afegeixen als de maduixa, llimona i plàtan.
 
Per tal de donar resposta a una demanda 
creixent dels nostres consumidors i a una 
preocupació global per la reducció del plàstic 
com envàs, a finals d’any es va introduir el iogurt 
a granel gràcies a un acord amb l’empresa 
Granel Community, així com la introducció de la 
venda a granel a diferents escoles.

D’altra banda, les melmelades incorporen nous 
gustos i imatge. Les 7 varietats de melmelades 
es produeixen amb sucre de canya i amb un 
percentatge de fruita igual o superior al 60%.

Per últim, s’aplica una reducció de sucre en els 
9 gustos de iogurt que tenim al mercat: del 19% 
(iogurts bevibles) al 30% (iogurts de gustos).
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L’Ajuntament de Taradell (Osona), amb el Toni d’Honor i l’Ajuntament de Terrassa amb el premi 
Muncunill a la Innovació, han volgut distingir La Fageda per la seva aportació a la societat. D’altra 
banda, dues entitats, l’Observatori de la Discapacitat Física i la Fundació Climent Guitart han 
reconegut La Fageda amb sengles premis: premi Ricard Vaccaro a l’Ètica i al Compromís Social i 
premi a la Solidaritat, respectivament. Una tercera entitat, Ship2B va premiar en Cristóbal Colón en 
els Impact Awards del seu congrés anual.

Olot, que ha confiat el manteniment de les zones verdes de la ciutat a la secció de Jardineria de La 
Fageda, ha estat distingit com el municipi que millor ha treballat el seu verd urbà durant any 2019. 
Per aquesta raó, en el marc del moviment Viles Florides, ha aconseguit el premi de nova creació 
Flor d’Or.

Entre els nombrosos premis de l’any, el que va tenir més ressò internacional i va suposar un autèntic 
reconeixement per part del prestigiós The Arbinger Institute va ser el  Turn the World Outward Award 
("Canviant la mirada del món"). Aquest premi s'atorga a persones, organitzacions i comunitats de 
tot el món per la seva contribució i impacte positiu en la societat. La cerimònia d’entrega va tenir 
lloc a Salt Lake City, (Utah, USA).

Hem aconseguit diversos premis
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Avantatges pels treballadors
Engeguem el Projecte “caminem i fem salut” que consisteix a fer passejades pels entorns de La 
Fageda tots els dilluns al migdia. El Casal Les Llavors adreçat als fills de treballadors per als 
períodes de vacances escolars i que té lloc a les nostres instal·lacions a Santa Pau sota la direcció 
del Projecte Ulisses i Corriol Serveis Educatius. Gràcies al “Rebost de La Fageda”, una activitat de 
cultiu d’hortalisses del Servei de Teràpia Ocupacional creada a finals del 2018, s’ha muntat una 
botiga de productes bàsics per als treballadors.

Importants inversions a fàbrica i granja
• Nou laboratori i instal·lació d’equips 

d’alta tecnologia que ens permet 
integrar analítiques que fins ara havíem 
d’externalitzar.

• Construcció de la nau packs i instal·lació 
d’una nova cambra de repòs. Inici del 
muntatge de la nova màquina de packs

• Compra d’equips i desenvolupament del 
procés i la fórmula del producte “cremosos 
500”, que es llançaran al 2020.

• Compra d’equips i inici instal·lació d'una 
planta pilot per al desenvolupament de nous 
productes.

• Nova envasadora de galledes. 

• Ampliació de l’espai de fred i millora en els 
processos industrials.

• S’ha finalitzat la construcció de la nova 
depuradora que hem posat en funcionament 
el 2020.

• S’ha dut a terme l’adequació de la nova 
nau a Olot per la secció de Jardineria i 
emmagatzematge.

• La Granja compta aquest any amb una 
munyidora robotitzada que fa les delícies 
dels visitants. 

• Les vaques també gaudeixen de més espai i 
benestar en la nova nau de producció.

Fotografia © Pere Duran
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Les persones del projecte
Actualment, La Fageda atén 281 persones de 
la Garrotxa que tenen certificat de discapacitat 
o que es troben en risc d’exclusió. D’aquestes, 
165 són assalariades de La Fageda, 36 treballen 
en altres empreses de la comarca i 80 són 
usuàries dels serveis ocupacional o prelaboral 
de La Fageda. Actualment, totes les persones 

de la comarca de la Garrotxa que presenten 
una discapacitat intel·lectual o malaltia mental 
crònica tenen l’oportunitat de treballar. Formen 
part de La Fageda un total de 437 persones, de 
les quals 321 estan en nòmina en alguna de 
les entitats jurídiques que la conformen (veg. 
il·lustració).

437 persones

321 llocs de treball

281 persones amb 
risc d'exclusió ateses

139 persones al CET26 persones a
l'empresa d'inserció

36 persones amb certificat 
a l'empresa ordinària

68 servei
ocupacional

57 servei 
d'habitatge

12 servei
prelaboral

Entorn laboral
Entorn no laboral
Entorn assistencial
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Existeixen diferents tipus de discapacitat:

Física, afecta la capacitat de moviment.

Sensorial, per manca total o parcial de la visió o 
de l’audició (associada a vegades a la parla).

Intel·lectual, que presenta funcions cognitives 
significativament inferiors a les de la mitjana 
de la població i importants limitacions en el 
funcionament intel·lectual. Sol aparèixer en el 
moment del naixement per causes genètiques 
o en el mateix part, però també pot ser deguda 
a l’abús de substàncies tòxiques, infeccions, 
traumatisme, etc. Tenim exemples com el 
síndrome de Down, el síndrome alcohòlic fetal, 
paràlisi cerebral, etc.

Trastorn mental, és una alteració de tipus 
emocional, cognitiva o del comportament 
que afecta processos psicològics bàsics 
relacionats amb les emocions, la consciència, la 
conducta, la percepció, la cognició, la sensació, 
l’aprenentatge, etc.  Limita i dificulta l’adaptació 
de la persona al seu entorn. És important 
saber que no significa una menor capacitat 
intel·lectual. No es coneixen els causes dels 
trastorns mentals, per aquest motiu es parla 
més de factors que influeixen en la seva aparició: 
alteracions químiques  del cervell, predisposició 
genètica, estrès, consum de drogues, malalties 
orgàniques, traumatismes cerebrals, etc. Són 
trastorns mentals l’esquizofrènia paranoide, 

el síndrome de l’espectre autista, el trastorn 
bipolar, el trastorn de personalitat o el trastorn 
obsessiu compulsiu. 

Persones amb discapacitat i especials 
dificultats (PADED), són aquelles que presenten 
discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental 
sever en un grau igual o superior al 33% o 
una discapacitat física o sensorial en un 65% 
o superior. El 97% de les persones ateses a La 
Fageda són PADED.

El certificat de discapacitat, s’estén a aquelles 
persones la capacitat de les quals ha estat 
valorada per un equip mèdic depenent de la 
Conselleria de Treball, Benestar i Famílies i 
dóna dret a una targeta acreditativa. En funció 
d’aquesta valoració es determinen diferents 
graus de discapacitat:

- D’entre 33 i 64%, inclou persones que tenen un 
nivell d’autonomia personal prou important per 
poder inserir-se socialment i laboralment, ja 
sigui en una empresa ordinària o en un sistema 
de treball protegit (per ex. Centre Especial de 
Treball).

- Grau superior al 65%, el qual impedeix a 
aquestes persones dur a terme una activitat 
laboral i reben una pensió no contributiva.
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Centre Especial de Treball (CET)
El CET  de La Fageda, creat l’any 1985, engloba totes les àrees empresarials de La Fageda, és a dir 
que a totes elles hi treballen persones amb certificat de discapacitat amb "especials dificultats”. La 
Fageda ofereix un ampli ventall de perfils i llocs de treball que s’adapten a les diferents capacitats 
i expectatives de les persones. A banda d’oferir feina, el CET disposa d’un equip de professionals 
especialitzats (psicòlegs, treballadores socials, educadores socials...) que presten atenció i 
acompanyament personalitzats tant a les persones com a les famílies.

Empresa d’inserció El Faig de La Fageda 
Aquesta empresa va ser creada l’any 2019 per La Fageda Fundació per donar resposta a altres 
col·lectius de la comarca en risc d’exclusió social: joves sense estudis ni feina, aturats de llarga 
durada, dones que han patit violència de gènere, persones immigrades... L’empresa d’inserció té 
com a objectiu que la persona desenvolupi una sèrie d’hàbits i de competències per poder accedir 
al mercat laboral en un termini màxim de 3 anys.

Servei d’Inserció laboral a l’empresa ordinària (SIL)
Va ser creat el 2007 per La Fageda amb l’ajuda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i 
el programa Incorpora de la Caixa, amb l’objectiu d’oferir treball dins l’empresa ordinària a persones 
amb certificat de discapacitat 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 inserció.

Serveis a les persones

Àmbit laboral

La Fageda ofereix 11 tipus de serveis de caire social i assistencial adreçats a 
les persones i que es poden dividir en diferents àmbits:

Fotografia © Pere Duran
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Servei de Teràpia Ocupacional (STO)
STO acull a aquelles persones amb una discapacitat psíquica superior al 65%. Al servei s’hi realitzen 
activitats d’ajust personal i social (estimulació cognitiva, psicomotricitat, expressió corporal, etc.) 
mitjançant l’aplicació de programes individuals. Recentment s’ha creat El Rebost de La Fageda, una 
secció a cavall entre l’activitat productiva i la purament assistencial que està portada pels usuaris 
i terapeutes de STO. Consisteix en el manteniment dels diferents horts i en la gestió d’una botiga 
interna adreçada als socis de la cooperativa de consum i als treballadors de La Fageda. 

El servei té una finalitat terapèutica i pedagògica. Està integrat per un equip multidisciplinari de 
professionals (psicopedagoga, assistenta social, educadores).

Servei Prelaboral
El Servei Prelaboral, posat en marxa a finals del 2019, s’adreça a persones que presenten algun 
tipus de trastorn mental i té com objectiu ajudar-les a adquirir hàbits personals i laborals i a assolir 
un grau de confiança i autonomia que els faciliti el trànsit al món del treball. L'accés al servei no 
suposa la firma de cap contracte laboral i el temps d'estada màxim al servei per garantir l'assoliment 
dels objectius, és de fins a 36 mesos. El Servei atén actualment 12 persones.

Club Social
La Fageda intenta aportar una solució global als seus treballadors. Els qui es jubilen, poden 
continuar anant a la cooperativa a través del seu Club Social on les activitats estan orientades a 
prevenir el deteriorament físic i cognitiu. Per això disposen d’un parc de salut i de diferents espais 
on estimular capacitats com la motricitat, la mobilitat i la memòria, entre altres.

Activitat d’oci i temps lliure
Ofereix activitats lúdiques a persones de La Fageda 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.

Àmbit no laboral

Fotografia © Pere Duran
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Servei de llar residència
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.

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.

Llar amb suport
Ofereix habitatge a persones amb trastorn mental sever de la Garrotxa, que no disposen ni dels 
recursos necessaris per poder viure de manera autònoma i/o independent, ni d’una xarxa familiar.

Servei d’atenció especialitzada
Aquest servei ofereix suport terapèutic a persones que presenten una problemàtica personal 
complexa. En poden beneficiar tant treballadors del CET com usuaris dels diferents serveis de 
l’organització i les seves famílies. El servei el presten íntegrament els terapeutes de La Fageda en 
coordinació amb la Xarxa de Salut Mental de la Garrotxa.

L’equip de psicòlogues, treballadores i educadores socials de La Fageda treballa en coordinació amb els 
equips tècnics de la Xarxa de Salut Mental, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, el Servei d’Atenció 
a les Drogodependències, els Centres d’Atenció Primària, Dinàmig... (veure gràfic a la pag. 38).

Les activitats productives es realitzen dins el marc del CET de La Fageda i, recentment, de l’Empresa 
d’Inserció El Faig de La Fageda. L’ampli ventall d’activitats que es realitzen a La Fageda, permet 
trobar i adaptar els llocs de treball segons les capacitats de cadascú. La Fageda se situa entre les 5 
primeres empreses de la Garrotxa en nombre de treballadors.

L’any 1983, La Fageda aconsegueix el seu primer contracte i rep l’encàrrec de mantenir les 
zones verdes de la ciutat d’Olot. Aquesta activitat s’ha anat ampliant amb els anys. Actualment 
fa el manteniment tant d’espais públics (ajuntaments d’Olot, Argelaguer, Sant Jaume de Llierca, 
Castellfollit de la Roca, Santa Pau, la Vall d’en Bas, les Planes d’Hostoles i Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa) com privats (empreses, obres noves i particulars).

Àmbit d'habitatge

Àmbit especialitzat

Activitats empresarials

Jardineria
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La granja de La Fageda compta amb 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 de llet de la granja es destina íntegrament a l’elaboració de iogurts, 
postres i gelats. Donat que a la finca de Els Casals no s’hi poden encabir més vaques, la llet restant 
necessària per produir làctics prové de les granges de la Cooperativa Lletera de l’Empordà, entitat 
associada a La Fageda, SCCL. Es tracta de 6 granges on l’entorn higiènic-sanitari, els processos 
productius i el maneig de les vaques estan homologats per La Fageda i certificats per una entitat 
independent.

La producció de postres làcties és, amb diferència, l’activitat més important en termes de facturació i 
generació de llocs de treball a La Fageda. Aquests productes es comercialitzen a través de 5.000 punts 
de venda. “El iogurt de granja”, elaborat amb la llet de les pròpies granges, ha aconseguit una bona 
penetració al mercat, com a marca de producte català de gran qualitat. El iogurt natural de La Fageda 
s’ha convertit en el iogurt de marca més venut a Catalunya.

La producció anual està situada al voltant de 90 milions d’unitats de làctics en 23 referències. La 
planta de làctics està equipada amb la més avançada tecnologia alimentària.

A banda de les varietats clàssiques de iogurt, La Fageda ha introduït recentment al mercat noves 
referències: el iogurt sense lactosa, dos desnatats edulcorats amb stevia (natural i amb gust de 
maduixa) i els nous gustos de pera i préssec.

El març de 2020 està previst el llançament d’una gamma de iogurts cremosos en envàs de cartró.

És important d’assenyalar que el mercat on 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.

Explotació ramadera de vaques lleteres

Planta d’elaboració de productes làctics
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L’obrador de melmelades es crea l’any 2012 davant la necessitat de donar feina a 20 persones amb 
certificat de discapacitat i amb una elevada necessitat de suport que anteriorment estaven ocupades 
al viver forestal. Aquesta activitat d’elaboració de melmelades, per les seves característiques, 
ha permès obrir el ventall d’oferta laboral de La Fageda. L’any 2019 es van fabricar 41.000 Kg de 
melmelades “La Fageda” de diferents varietats.

La producció de gelats s’inicia l’any 2010 a un petit obrador de Badalona i més endavant es trasllada 
a Santa Pau, amb la resta d’activitats productives. La línia de gelats de La Fageda es va reformular 
completament l’any 2016, tant pel que fa als seus ingredients, al procés de fabricació com al 
packaging. Aquest darrer 2019, es van produir 101.000 kg en les varietats de iogurt natural, iogurt i 
llimona, iogurt i maduixa, xocolata, crema, vainilla amb nous de macadàmia, torró i cafè.

El SAV va ser creat l’any 1998 per donar a conèixer la marca de iogurts recentment creada i facilitar 
la comunicació pel boca-orella al nombrós públic de visitants de la Garrotxa procedents de l’àrea 
metropolitana de Barcelona. Actualment passen per les nostres instal·lacions més de 42.000 
visitants cada any, que manifesten una alta satisfacció per l’experiència viscuda. Aproximadament 
1/3 dels visitants són escolars i estudiants. S’ofereixen diferents tipus de visites i experiències en 
funció del públic i de l’època de l’any.

No menys importants són els serveis centrals i auxiliars que concentren les feines d’Oficines 
(Secretaria, Operacions, Socio-laboral, Desenvolupament de Persones, Finances, IT, Comercial i 
Marketing, Qualitat i Innovació i Comunicació) així com Cuina, i Neteja. En totes aquestes seccions 
hi treballa un cert nombre de persones amb certificat de discapacitat o en situació de risc, 
desenvolupant feines que els permeten inserir-se a la societat. 

Elaboració de melmelades

Planta d’elaboració de gelats

El Servei d’Atenció al Visitant

Serveis centrals i auxiliars
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Una estructura jurídica al 
servei de la comunitat

Quatre entitats
La Fageda és un projecte social que està integrat per quatre entitats jurídiques: La Fageda Fundació, la 
Fundació de Serveis Assistencials de la Garrotxa la Fageda, SCCL i l’Empresa d’Inserció El Faig de La 
Fageda, S.L. Tot i tenir funcions diferents, totes quatre societats persegueixen la mateixa finalitat social 
d’aconseguir que les persones de la comarca que pateixen discapacitat psíquica o malaltia mental o 
es troben en risc d’exclusió s’integrin plenament en la societat a través d’un treball digne i justament 
remunerat. També comparteixen la mateixa seu social i la major part dels òrgans de govern.
 
La Fageda Fundació és l’entitat que gestiona l’activitat productiva (fabricació i comercialització de postres 
làctics, gelats i melmelades, i les seccions de jardineria,  granja i atenció al visitant) i és titular del Centre 
Especial de Treball en el seu conjunt. Actualment té 242 persones en nòmina.

La Fundació de Serveis Assistencials de la Garrotxa s’encarrega de tots els serveis a les persones i té 
40 persones en nòmina, la major part, terapeutes.

El Faig de La Fageda és una empresa d’inserció que té com a missió oferir feina a persones que, tot i no 
tenir cap tipus de discapacitat, es troben en situació de risc d’exclusió. L’estada en aquestes empreses 
és d’un màxim de 3 anys, ja que estan concebudes com un pas cap a l’empresa ordinària. 
El Faig de La Fageda, S.L. té un únic soci que és La Fageda Fundació. Actualment hi treballen 26 persones.

La Fageda, SCCL és una cooperativa de consumidors (originàriament creada el 1982 com a cooperativa 
de treball) que té com a objectiu promoure la integració social de les persones que treballen en el 
projecte i dels seus familiars oferint formació, acompanyament, oci, espais culturals i esportius així 
com aquells que contribueixin a aglutinar i reforçar el sentit de pertinença al “projecte Fageda” (veure 
esquema explicat a la versió de sota). 

- Fàbrica de làctics
- Melmelades
- Jardineria

- Granja
- Servei de visites

- Servei Prelaboral

- Cuina
- Transport

- Botiga interna
- Activitats socials 

per als socis
- El Rebost de LF

- Oci i lleure

- STO
- Habitatge

- Servei d'inserció 
a l'empresa

LA FAGEDA 
FUNDACIÓ (CET)

LA FAGEDA, 
SCCL

FUNDACIÓ DE 
SERVICIOS 

ASISTENCIALES DE 
LA GARROTXA

EMPRESA DE 
INSERCIÓ EL FAIG DE 

LA FAGEDA, S.L.
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Entitats sense ànim de lucre
Les quatre societats que configuren La Fageda (La Fageda Fundació, Fundació de Serveis Assistencials 
de la Garrotxa, La Fageda, SCCL i Empresa d’Inserció El Faig de La Fageda) són sense ànim de lucre. 
Això significa que no hi ha inversors ni accionistes. El govern de les fundacions està conduit per un 
patronat. Els patrons, que són els responsables últims de l’activitat i marxa de l’entitat, compleixen 
una tasca filantròpica, ja que la llei no permet que siguin remunerats per la mateixa. La composició 
del patronat, que és el mateix per ambdues fundacions, i de la resta d’entitats està descrita a l’apartat 
Transparència del web de La Fageda.
 
Cal saber que, en l’àmbit dels CET, existeixen igualment entitats mercantils (S.A., S.L., etc.) que, a través 
de la mateixa tasca d’inserció de col·lectius vulnerables, persegueixen una finalitat lucrativa. Aquest 
és el cas fins i tot de grans corporacions que operen a tot l’Estat i que competeixen amb els CET que 
depenen d’entitats de l’economia social. Aquestes últimes, entre les quals es compte La Fageda, tenen 
una mirada molt més global sobre l’individu i ofereixen una atenció que va molt més enllà de la purament 
laboral (veg. quadre).

Entitats sense ànim de lucre Entitats amb ànim de lucre

Propòsit

• Millorar les condicions de 
vida de les Persones amb 
Discapacitat i Especial 
Dificultat.

• Sense cap discriminació.

• Prestació de serveis 
mercantils.

• Discriminació de les persones 
amb D. en funció de la seva 
capacitat productiva.

Projecte

• De vida... 24 hores x 365 
dies/any per a tota la vida.

• Gestionen altres serveis 
per a persones amb D.

• Projecte exclusivament 
laboral: 8 hores / dia x 5 dies 
setmana x 40 setmanes / any

Implantació 
en el territori

• Compromís amb el 
territori. 80% d'entitats 
arrelades al seu territori.

• Cap vinculació amb el territori. 
Van allà on hi ha clients.

Configuració 
jurídica

• Fundacions, associacions i 
coop. sense ànim de lucre: 
95%.

• Projectes associatius i 
sense "amo mercantil".

• Cap "patrimonialització" 
personal.

• Societats de capital.

• Amb "amos" mercantils

• Possibilitat de 
"patrimonialització" per 
excedents i/o venda del negoci.
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Finançament del projecte
Valor ecònomic creat

Les vendes en productes i serveis de La Fageda Fundació pugen 23.691.339 euros el 2019, un 10% 
per sobre del 2018.

A la gràfica següent s’observa que les subvencions públiques que rep La Fageda només representen 
el 7% dels seus ingressos totals. Els ingressos de la Fundació de Serveis Assistencials de la 
Garrotxa corresponen a prestació de serveis públics, donat que aquesta entitat s’ocupa de les llars 
residències, Servei de Teràpia Ocupacional i altres serveis concertats amb la Generalitat.

 Ingressos per Vendes Productes i Serveis
 Ingressos Fundació Serveis Ass. Garrotxa
 Ingressos per Serveis Interns
 Subvencions  l'explotació (mig sou i Seg. Social CET)

VALORS CONSOLIDATS 2019 2018
Valors econòmic creat 27.099.795 24.496.208
Vendes netes 23.691.339 21.048.068
Altres ingressos (concert Generalitat, subven-
cions i serveis interns) 3.408.456 3.061.140
Valors econòmic distribuït 24.561.140 22.698.049
Costos operatius 15.821.536 14.720.687
Salaris i beneficis socials pels treballadors 8.357.916 7.395.583
Pagaments a les administracions públiques 30.914 25.475
Aportacions a la comunitat 163.356 399.462
Pagaments a proveïdors de capital 187.418 156.842
Valor econòmic retingut 2.547.895 1.798.160
Amortitzacions 1.723.516 1.382.483
Aportació a reserves 815.139 415.677

87%

7%
5%

1%
Origen del valor ecònomic creat
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El següent esquema mostra com La Fageda, de cada euro que rep de subvencions públiques aporta més 
de 9 euros a l’erari públic, en forma d’impostos, contribucions socials i valor afegit dels seus productes 
un cop posats a la venda. També es fa una estimació el més objectiva possible de l’estalvi que suposa 
per als serveis socials i la xarxa de salut pública el fet que les persones ateses per La Fageda estiguin 
ocupades en una feina i no a càrrec del sistema públic. Evidentment, resta per valorar la felicitat que 
suposa per a les persones sentir-se útils i part activa dins les seves famílies i en la societat en general. 
Tot plegat projecte un balanç de l’activitat de La Fageda amb l’administració pública tremendament 
positiu per aquesta última, la qual cosa mostra que el seu model de gestió és del tot sostenible.

*   SROI o “Social Return on Investment” és un mètode per avaluar l’impacte financer de projectes socials

** A través del mètode “Escòcia”, s’estima el cost de cada persona atesa per l’Adm. P. i l’estalvi per al sistema de salut en cas que treballi

Balanç social o SROI*

Aportació neta aprox. de 
La Fageda a l'Administració 

Pública
9,1
M€

Què paga l’Administració Pública 
a La Fageda?

Subvencions públiques amb caràcter 
assistencial (1/2 del SMI, Seg. Social 
i terapeutes per als treballadors del 

CET) =    1,7 M€

Ingressos per a l’Adm. Pública= 9,37 M€
 - Directes (IRPF, IVA i Seg. Social) = 2,1 M€.

 - Indirectes (generats per clients i proveïdors 
de La Fageda) = 7,3 M€.

Estalvis per a l’Adm. Pública (estimació** 
del cost assistencial de les persones 
ateses a La Fageda si no estiguessin 

treballant) = 1,44 M €

Quin benefici aporta La Fageda a 
l’Administració Pública?

=-Benefici social 
(aportació a l'estat)

10,8 M€
Cost Social 

(pagat per l'estat)

1,7 M€
Aportació neta de 

La Fageda

9,1 M€

Balanç social amb l'administració pública
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L’any 1984, quan es compra el Mas Els Casals, una finca de 15ha amb casa pairal, paller, granja de 
vaques, nau de porcs, camps i bosc, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa no existia i 
per tant el nivell de protecció de les finques agrícoles era molt menor que a l’hora actual.

Un cop creat el Parc Natural, amb seus a Olot i a Santa Pau, la cooperativa ha de compaginar la 
seva activitat amb la nova normativa, actuant sempre a curt termini en funció de les necessitats que 
apareixien. Aquesta dinàmica no permetia una actuació estratègica més a llarg termini i generava 
inseguretat jurídica. El moment crític va arribar amb el creixement de la producció de làctics: l’any 
2012, la planta que s’havia construït 19 anys enrere ja no donava pel milió de iogurts que s’havien 
de produir a la setmana. Hi havia un risc real de col·lapse i per tant de supervivència del projecte.

Per tal se sortir de la situació d’angoixa constant, tant a nivell de mercat com jurídica, es decideix fer 
un projecte urbanístic complet de tota la finca i presentar-lo a les instàncies competents. Després 
d’un any de feina i de moltes gestions i negociacions, finalment el DOGC del 15 de juliol de 2013 
publica el Pla Especial Urbanístic de la finca de La Fageda. 

Un cop superada l’etapa jurídica, s’inicia el pla de finançament d’importants inversions que portarien, 
al cap dels anys, a la renovació de totes les instal·lacions, edificis i enjardinament de la finca Els 
Casals de Santa Pau, a la millora de l'impacte ambiental i a l’adopció un pla de mobilitat en tots els 
accessos.

Aquesta és la seqüència de les inversions en aquest període i la seva extrapolació fins a finalitzar-
les.

Renovació de la finca i inversions

FASES PROJECTE REORDENACIÓ FINCA INVERSIÓ €
Fase 1 2013-2014 Càmera expedicions, caldera biomassa i nau 

magatzem.
1.786.000

Fase 2 2014-2017 Fàbrica làctics, gelats, melmelades i SAV. 11.834.000
2017 Oficines socio-empresarials. 423.000

Fase 3 2017 Reformes Mas Casals. 463.000
2017 Oficines socio-assistencial. 138.000

Fase 4
2018-2019 Depuradora, granja, M3, nau La Solfa, 
hivernacles, laboratori, jardins STO i ampliació caldera, 
nova línia de postres.

6.162.000

TOTAL INVERSIONS ACABADES 20.806.000
Fase 4 2020-2021 Fàbrica nova, màquina de packs, planta pilot, 

cremos i lleteria
6.649.900 

TOTAL INVERSIONS PREVISTES 27.455.900

S'exclou les inversions recurrents
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Principals magnituds del projecte

Magnituds Socials
Persones en risc d’exclusió ateses per La Fageda281

Treballadors amb contracte indefinit (la resta són contractes a prova o de l’empresa 
d’inserció, la durada dels quals és d’un màxim de 3 anys)79 %

Visitants a les nostres instal·lacions (cada any)42.400
Dones als òrgans de direcció60 %

Iogurts donats a entitats d’atenció a la pobresa464.000
Estudis universitaris o Treballs de Recerca sobre La Fageda (en un any)300

Emprenedors socials a les Jornades sobre “Model Fageda” (cada any)40

Magnituds medi ambient

Magnituds a internet

Reducció de la fracció rebuig, gràcies a la recollida selectiva implantada

Reducció del  consum d’aigua a la granja gràcies a les noves instal·lacions

Reducció del consum de gas propà gràcies a la planta de biomassa

19 %
40 %
4 %

Magnituds econòmiques (31/12/2019)

Inversions realitzades en el període 2013-2019

Facturació  (venda productes i serveis)

Inversions 2019

20,7 milions €

23,7 milions €
5,4 milions €

Unitats de iogurts i postres fabricats90.000.000
Quota de mercat de iogurts a Catalunya7,7 %

Consumidors (dades Kantar)2.500.000
En compres a les comarques de Girona (€)10.500.000

25.935
Seguidors 2019    

+11 %  respecte al 2018

10.687
Seguidors 2019    

+41 %  respecte al 2018

11.958
Seguidors 2019    

+2 %  respecte al 2018

9.979
Seguidors 2019    

+40 %  respecte al 2018

179.178
Usuaris 2019    

+6 %  respecte al 2018
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Els impactes al territori
La marca, un actiu per al territori garrotxí

Els més de  40 mil visitants anuals a les nostres instal·lacions (42.200 el 2019), unes dades de 
mercat que ens diuen que gairebé 1 milió de llars catalanes consumeixen productes de La Fageda, 
que tenim 2,5 milions de consumidors (font: Kantar desembre 2019), han posicionat la nostra marca 
en un lloc de prestigi al mercat català, posicionament que, sens dubte, esdevé  un actiu pel territori. 

A aquestes dades, cal afegir-hi l’interès que genera el projecte a mitjans de comunicació del país i 
forans, a institucions de reconegut prestigi internacional, el volum de seguidors a les xarxes socials 
( 60.000 aprox.) , i els treballs i estudis que des del món acadèmic i universitari es realitzen sobre el 
projecte ( 300 anuals).
 
El packaging i la imatge dels nostres productes, visible als lineals de més de 5000 punts de venda,  
també vetlla per promoure i posar en valor la Garrotxa i els municipis d’Olot i Santa Pau.
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1010
La Vall de BianyaLa Vall de Bianya

22
RidauraRidaura

33
Montagut Montagut 

i Oixi Oix

11
Sales de Llierca Sales de Llierca 

33  CastellfollitCastellfollit 11
Sant Jaume Sant Jaume 
de Llierca de Llierca 

11
Maià de Maià de 
Montcal Montcal 

77
BesalúBesalú

77
La Vall d'en BasLa Vall d'en Bas 33

Sant Sant 
FeliuFeliu

de de 
PallerolsPallerols

66
Sant JoanSant Joan
 les Fonts les Fonts

33
Les Planes Les Planes 
d'Hostolesd'Hostoles

1717
Santa PauSanta Pau

55
Les PresesLes Preses

44
TortellaTortella

211211
OlotOlot

Impactes socioecònomics

Municipi
CET 

Persones 
amb D.

Risc 
d'exclusió Altres T

Argelaguer 0 0 0 0

Besalú 3 1 3 7

Beuda 0 0 0 0

Castellfollit de la Roca 3 0 0 3

Maià de Montcal 1 0 0 1

Mieres 0 0 0 0

Montagut i Oix 1 0 0 1

Olot 107 25 79 211

Les Planes d'Hostoles 3 0 0 3

Les Preses 1 0 4 5

Ridaura 0 0 2 2

Sales de Llierca 1 0 0 1

Sant Aniol de Finestres 0 0 0 0

Sant Feliu de Pallerols 1 0 2 3

Sant Ferriol 0 0 0 0

Sant Jaume de Llierca 0 0 1 1

Sant Joan les Fonts 1 0 5 6

Santa Pau 5 0 12 17

Tortellà 2 0 2 4

La Vall de Bianya 5 0 5 10

La Vall d'en Bas 4 0 3 7

TOTAL 138 26 120 284

• 284 persones assalariades vivint a la Garrotxa.

• El 88% del conjunt de les persones assalariades de La Fageda que és de 321, té el seu domicili en algun 
dels municipis de la Garrotxa.

• Més de 3 milions d’euros en compres a proveïdors de la Garrotxa.

• Dels 16’2 milions d’euros que La Fageda Fundació va destinar a compres, 10’5 (el 65%) varen beneficiar 
a empreses de les comarques de Girona, i d’aquests, més de 3 milions a empreses de la Garrotxa.

• La Fageda mai no patrocina activitats amb aportacions monetàries, sí que ho fa en canvi i  quan és 
possible, amb producte. Malgrat que les sol·licituds de patrocinis desborda la capacitat de satisfer-
los, es prioritzen sempre les peticions que arriben dels municipis garrotxins. El 2019, 50 entitats de la 
Garrotxa es varen beneficiar d’aquests patrocinis, amb iogurts, melmelades o entrades gratuïtes a les 
nostres instal·lacions.
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• Totes les persones que formen part del projecte tenen al seu abast la botiga “El Rebost de 
La Fageda" on poder comprar làctics, melmelades, productes de l’horta, cítrics i oli a preus 
especials.

• Servei de fisioteràpia per a treballadors del CET.

• Servei de menjador i transport  també a preus especials.

• Activitats de vacances (viatge anual) i de lleure els dies festius. 

• En pro de la conciliació familiar, els treballadors amb fills de 3 a 16 anys disposen del casal 
i camps de treball durant els períodes de Setmana Santa, estiu i Nadal. Un servei que tindrà 
continuïtat cada any (estrenat el 2019 també a preus especials) i que va beneficiar a 33 famílies 
de l’organització.

Els beneficis pels nostres treballadors i usuaris

FOTO USUARIS
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Pla d’igualtat

IMG PLA IGUALTAT

PLA IGUALTAT de LA FAGEDA FUNDACIÓ
Maig 2019 - Activitats realitzades
El pla d’acció d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes té com a objectiu 
principal integrar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a la nostra 
entitat millorant accions o corregint desequilibris detectats, establint accions 
per prevenir futures desigualtats i garantir l’aplicació del principi d’igualtat 
d’oportunitats en tots els processos d’empresa. 

Àmbits i
Accions

Febrer
2019

Març i
Juliol
2019

Setembre
2019

Novembre
2019

Nomenem una persona 
responsable i reactivem la 

comissió d’igualtat

Enquesta per la diagnosi del 
pla igualtat 
Fem partíceps a les persones de 
La Fageda en la diagnosi de la situació per 
la posterior elaboració del pla d'igualtat

Comuniquem i fem difusió 
interna de la Renovació 
del pla d’igualtat i de la 

reactivació de la comissió

Assegurem un llenguatge no 
sexista en totes les comunicacions 
internes i externes
Difusió interna de terminologia no sexista i 
no discriminatòria. Actualització del manual 
ja existent. Consells i suggeriments per un 
llenguatge i vocabulari neutral i no sexista.

Setembre
2019

Accés a l’organització
igual per a tothom

Assegurem la possibilitat de desen-
volupament i promoció neutra.

Per la vacant d’un lloc de treball a igualtat de 
condicions intentem la  incorporació de 

persones que pertanyen al sector  menys
representat. 

Formació en igualtat 
d’oportunitats per a tothom.

Mitjançant una plataforma online

Protocol assetjament
Continuem treballant pel desplegament
d’un protocol d’actuació davant casos 
d’assetjament

http://formacio.fageda.com/

Octubre
2019
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En tant que projecte social que som, ubicats 
físicament en un entorn natural protegit per 
llei (Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa) i amb uns arrelats valors de respecte a 
les persones, als animals i a l’entorn, les bones 
pràctiques en matèria de sostenibilitat són per a 

nosaltres una prioritat. Cuidar el nostre entorn, 
fer un ús responsable dels recursos naturals, 
l’energia, l’aigua i les matèries primeres, i 
reduir - reutilitzar – reciclar, són directrius i 
compromisos explicitats i recollits  en la nostra 
política de qualitat.  

• Una depuradora física-química i biològica que permet tractar el 100% de les aigües residuals.

• El consum d’aigua a la granja s’ha reduït un 40% gràcies a les noves instal·lacions.

• A tota la finca està implantada la recollida selectiva de deixalles que ha fet possible reduir un 
19% la fracció rebuig.

• El cartró del packaging dels nostres productes làctics prové de boscos gestionats de manera 
sostenible.

• L’energia elèctrica consumida procedeix en la seva totalitat de fonts d’energia renovable.

• Una caldera de biomassa que s’alimenta d’estella forestal i que funciona des del 2014, ha  reduït 
de manera considerable el consum de gas propà , un 4%.

• Una planta de compostatge per tractar els purins que genera diàriament la nostra granja de 
vaques.

• Un pla de mobilitat consistent a compartir vehicle per desplaçar-se a la feina. La reducció   global 
en el nombre de viatges ha estat del 22%. 

• Accions de conscienciació i formació en bones pràctiques ambientals a totes les noves 
incorporacions.

Impactes mediambientals

Accions, equipaments i indicadors destinats a la preservació del medi:

2018 2019

Total consum energia (kWh) 8.164.487 9.609.891

% energia comprada 40,39 38,65

% energia gas propà 13,58 11,83

% energia biomassa 46,03 49,53
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2018 vs 2019 

Tn rebuig 102,40 -15% 87,08

Tn residu / Tn prod. 9,04 -19% 7,29

2018 vs 2019 

Tn envasos contaminants 2,68 -13% 2,34

Tn residu / Tn prod. 0,24 -17% 0,20

2018 vs 2019 

Tn residus per reciclatge 92,58 25% 116,17

Tn residu / Tn prod. 8,17 19% 9,73

REBUIG
En valors absoluts, el 2019 la generació de la fracció rebuig ha disminuït un 15% respecte a el 2018. 
Aquesta disminució es deu a la millora en la segregació dels residus.
De la mateixa manera, les tones de rebuig per les tones produïdes ha disminuït un 19%.

ENVASOS CONTAMINANTS
Durant el 2019, s'ha aconseguit reduir en un 13% els envasos que contenen restes de substàncies 
perilloses o estan contaminats (envasos buits de productes químics de neteja). Aquesta disminució es 
deu a la millora en la segregació dels residus.
De la mateixa manera, les tones d'envasos contaminants per les tones produïdes ha disminuït un 17%.

RESIDUS VALORATS
En valors absoluts, el 2019 la generació de residus valorats ha augmentat un 25% respecte l'any anterior. 
Aquest augment també és degut a la millora en la segregació dels residus, que abans anaven a altres 
fraccions. També ha augmentat per la pujada de producció i per la introducció de noves activitats.

Residus

Reciclatge de plàstics: 64% / Reciclatge de paper i cartró: 36%
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Principals accions de millora durant el 2019

Objectius 2020

Utilització de cartró procedent de boscos sostenibles.

Implantació de la recollida selectiva a diferents àrees. 

Llançament dels nous iogurts cremosos de 500ml en envàs de paper-cartró 
redueix 10 vegades la quantitat de plàstic per a la mateixa quantitat de iogurt.

Millora en la gestió de residus.

Utilització de polipropilè per a les galledes de iogurt, plàstic reciclable al 100%.

Reorganització de la zona de residus.

Projecte per reduir la quantitat de plàstic dels envasos de iogurts i postres 
entre un 10 i un 14%, és a dir, al voltant de 60tn en un any.

Projecte d’aprofitament de purins i fangs de depuradora per crear un 
compost per fertilitzar camps.

Optimització del funcionament de la nova depuradora.

Reducció del consum d'aigua a granja.

Posada en funcionament de la nova depuradora.

Nous contenidors de residus per tota la planta de producció.

Instal·lació d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics.

En estudi instal·lació de plaques solars.

Projecte reaprofitament aigua resultant de la depuradora.
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Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 

Turisme Garrotxa: Des de fa anys en formem part, i des d’aquest any 2020 també 
ens hem integrat a la junta.

Consorci Sigma de Medi Ambient i Salut Pública.

Estem acreditats amb la Carta Europea de Turisme Sostenible, impulsada per 
EUROPARC, la federació de parcs naturals d’Europa.

Associació d’hostalatge:  Som empresa col·laboradora de l’associació des de 
ja fa anys. 

Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques d’Olot (ESDAP). Destacar el 
projecte dut a terme  per a la imatge gràfica de El Rebost de La Fageda.

Pacte per a la formació i l’Ocupació.

Euram Garrotxa: Membres de la junta i per extensió del Campus Garrotxa que 
organitza activitats diverses a l‘antic casino olotí.

Formem part de la seva Comissió tècnica, com a representats de les empreses 
privades de turisme Garrotxa.

Instituts de batxillerat d’Olot: Hi mantenim convenis de col·laboració  per estudiants 
en pràctiques. 

Consorci per a la Normalització Lingüística de la Garrotxa: Col·labora en la correcció 
de textos i ens ha acreditat com a empresa lingüísticament responsable.

Visita granges: Productors agroalimentaris de la Garrotxa amb els que ens hem unit 
a petició seva  per obrir les nostres portes i mostrar-te origen del que menges.

Camp d’Aprenentatge de la Garrotxa: Col·laborem en l’àmbit de les visites escolars.

Fundació Kreas.

La naturalesa del nostre projecte fa que duem a terme un important treball en xarxa amb les 
institucions del territori vinculades als serveis socials i a la salut mental com són el Consorci 
d’Acció Social de la Garrotxa, la Xarxa de Salut Mental de la comarca, el Centre d’Atenció a les 
drogodependències de la Garrotxa, DinàmiG, Institut Municipal d’Educació, Centres d’Atenció 
Primària, entre altres.

A banda d’aquest treball en xarxa també mantenim aliances, col·laboracions i acords de diversa 
indole amb entitats del teixit socioeconòmic i lúdic.

El treball en xarxa i les nostres aliances amb 
altres entitats de la comarca
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MAPA DE RELACIONS COMARCALS

Àmbit
empresarial
- Proveïdors comarcals 

Col·laboracions
amb institucions de
l’àmbit acadèmic
- Escola art Olot
- Escola Santa Pau
- IES (Garrotxa, Bosc de 
   la Coma i Montsacopa.
-Escola Pia
- Equip Assessorament 
   Psicopedagògica
- Institut Municipal 
   d’Educació
- KREAS
- Camp d’aprenentatge
 

Cercle de relacions
de La Fageda i 

Garrotxa

Adm. 
Pública

(treball en 
xarxa)

Formem 
part de 

Aliances 
empresarials

Col·laboracions 
amb institu-

cions de l’àmbit 
acadèmic

Col·laboracions 
amb entitats 

socials, esporti-
ves, culturals...

Formem part de 
- Junta Turisme Garrotxa
- Visitagranges
- EURAM
- Campus Garrotxa
- Pacte per  a la formació 
   i ocupació
- Taula de creació del 
   festival BROTS
- Comissió tècnica de 
   la Carta Europea
   de Turisme sostenible
- Club atletisme
- Carta Europea del 
   turisme Sostenible

Aliances 
empresarials
- Empresas del SIL
- Altres vincles

Adm. Pública 
(treball en xarxa)
- Xarxa salut mental
- Consorci d’acció social
- Consell Comarcal
- Parc Natural de la zona   
   volcànica
- Centres Atenció Primària
- DINAMIG
- Regidories Educació
- SIGMA
- Centre Atenció a 
   Drogodependències
- Ajuntament Santa Pau   
- Ajuntament Olot
- Habitatge
- Regidories Serveis Socials

Col·laboracions
amb entitats
socials,esportives, 
culturals...
-Integra
-Encant
-TEAH Garrotxa
-Càrites
- CEPAIM
- Club Rudbi
-Associació Hostalatge
- Patrocinis generals

Àmbit 
empresarial
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MAPA DE RELACIONS COMARCALS

Àmbit
empresarial
- Proveïdors comarcals 

Col·laboracions
amb institucions de
l’àmbit acadèmic
- Escola art Olot
- Escola Santa Pau
- IES (Garrotxa, Bosc de 
   la Coma i Montsacopa.
-Escola Pia
- Equip Assessorament 
   Psicopedagògica
- Institut Municipal 
   d’Educació
- KREAS
- Camp d’aprenentatge
 

Cercle de relacions
de La Fageda i 

Garrotxa

Adm. 
Pública

(treball en 
xarxa)

Formem 
part de 

Aliances 
empresarials

Col·laboracions 
amb institu-

cions de l’àmbit 
acadèmic

Col·laboracions 
amb entitats 

socials, esporti-
ves, culturals...

Formem part de 
- Junta Turisme Garrotxa
- Visitagranges
- EURAM
- Campus Garrotxa
- Pacte per  a la formació 
   i ocupació
- Taula de creació del 
   festival BROTS
- Comissió tècnica de 
   la Carta Europea
   de Turisme sostenible
- Club atletisme
- Carta Europea del 
   turisme Sostenible

Aliances 
empresarials
- Empresas del SIL
- Altres vincles

Adm. Pública 
(treball en xarxa)
- Xarxa salut mental
- Consorci d’acció social
- Consell Comarcal
- Parc Natural de la zona   
   volcànica
- Centres Atenció Primària
- DINAMIG
- Regidories Educació
- SIGMA
- Centre Atenció a 
   Drogodependències
- Ajuntament Santa Pau   
- Ajuntament Olot
- Habitatge
- Regidories Serveis Socials

Col·laboracions
amb entitats
socials,esportives, 
culturals...
-Integra
-Encant
-TEAH Garrotxa
-Càrites
- CEPAIM
- Club Rudbi
-Associació Hostalatge
- Patrocinis generals

Àmbit 
empresarial
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La Fageda i els objectius 
de desenvolupament 

sostenible (ods)
La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) juntament amb el Centro de Innovación en Tecnología 
para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid (itdUPM) està duent a terme un 
treball de recerca amb l'objectiu de millorar la comprensió sobre la manera d'operar i el impacte de 
les empreses amb propòsit social (l'anomenat "Quart Sector") sobre els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) en el context de Iberoamèrica. Aquestes entitats han identificat La Fageda com cas de 
referència a Catalunya.

En un case study que es publicarà properament s’avança la següent conclusió: “Es pot justificar un 
impacte important de La Fageda sobre l'Agenda 2030, tant en termes d'extensió (88% d'ODS assolits) 
com en termes de profunditat (importància de l'impacte). S'ha pogut caracteritzar un impacte significatiu, 
directe i intencional pel que fa a l'ODS 8, ODS 10, ODS 1, ODS 5 i ODS 17. La Fageda també impacta de 
forma directa, encara que menys important, sobre els ODS 6, 7, i 12 i de manera una mica més indirecta 
o tangencial, sobre els ODS 2, 9, 11 i 16. L'organització està desenvolupant actualment projectes que li 
permetran augmentar el seu impacte actual i estendre’l cap a nous ODS (per exemple, ODS 4).”
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Annex 1
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CONTACTE PER A LA MEMÒRIA
La Fageda Fundació - D. de Comunicació

LA FAGEDA FUNDACIÓ
Els Casals · 17811 Santa Pau
www.fageda.com
Tel: +34 972 681 010 
comunicacio@fageda.com

Vols estar al dia de  
La Fageda?

Et convidem a registrar-te 
al web www.fageda.com o a 

seguir-nos a les xarxes


