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Els fets més
destacats del 2017
El Centre Especial de Treball
s’organitza en dos torns a fàbrica
Com a resultat de la posada en marxa
de la nova planta de làctics i l’obrador de
melmelades, s’ha creat un nou torn de treball,
quedant un primer torn de 7 a 14:30h i un
segon de 14:30 a 22h.Tot i aquest horari, s’han
respectat casos particulars. Bona valoració
per part dels treballadors.

Atenció a joves en situació de
risc social
El 2017 hem comptat amb el projecte Singulars
que ens ha permès acompanyar a 10 joves en
el seu procés personal i d’inserció laboral

Decidim canviar el sistema
informàtic de gestió
A La Fageda fins ara teníem el ERP Microsoft
Navision. Davant les exigències del nostre
projecte, clients i proveïdors, hem decidit
implantar un nou ERP, triant el software Infor
M3, gràcies al qual millorarem tot el nostre
sistema de gestió i la connexió tant amb
sistemes externs com amb planta.
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Els iogurts de La Fageda
es consumeixen a unes
900.000 llars catalanes

Les dades del 2017 ens confirmen que una de
cada tres famílies de Catalunya és consumidora
de La Fageda, és a dir que La Fageda assoleix
una penetració del 30´5% al mercat català.

Penetració del

1 de cada 3 famílies
és consumidora de la Fageda

30’5%
al mercat català

La granja es redimensiona

Es reforça l’equip de fàbrica

Amb l’objectiu de rendibilitzar l’explotació
ramadera, potenciar l’atractiu per a les visites i
al mateix temps millorar el benestar, s’incorpora
la recria a la nostra finca i es redueix el nombre
de vaques adultes fins a 160.

Per tal de millorar la gestió de les fàbriques
i respondre adequadament al nivell de
complexitat que ha adquirit la instal·lació,
s’han creat nous llocs de treball als equips de
Manteniment, Compres, Planificació i Producció.
L’àrea de Qualitat s’especialitza entre Qualitat
Operativa i Assegurament de la Qualitat.
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El Servei de Teràpia Ocupacional estrena el Mas
Els Casals totalment remodelat
Mas Els Casals, seu social de les entitats de La Fageda i centre
d’operacions tradicional del Servei de Teràpia Ocupacional, ha estat
totalment remodelat, gaudint ara de més superfície per a les seves
activitats i d’instal·lacions i equipaments moderns. Així mateix, el Club
Social estrena una segona planta totalment nova, lluminosa i amb espais
separats segons les necessitats. Per últim, a la planta baixa del mas,
s’amplia la superfície del menjador.

L’àrea Socio-Laboral busca
noves vies d’integració laboral
L’equip terapèutic de l’àrea Socio-Laboral
està atenent a 6 treballadors del Centre
Especial de Treball que per raons més o menys
passatgeres no poden treballar a fàbrica.
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Nova divisió d’especialitats
Es crea una nova divisió d’especialitats amb la
incorporació d’una persona experta en nous
productes.
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El nou packaging potencia
el creixement de les vendes
El nou disseny dels packs de iogurts que es va
implantar el 2016 ha estat un dels factors
determinants pel creixement de les vendes de
làctics aquest 2017, que voreja el 16%. El nou
packaging ha modernitzat la presentació del
producte i clarificat la comunicació amb els nostres
compradors en els lineals dels supermercats.

Adquisició de la finca La Coromina
S’adquireix la finca La Coromina (ubicada Santa
Pau) amb l’objectiu de poder-hi desenvolupar noves
activitats del Centre Especial de Treball en el futur.
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Declaració de la
Direcció General
A La Fageda pensem que tots tenim diferents capacitats. Quan
aquestes persones que han estat diagnosticades com a malalts
o discapacitats mentals poden desenvolupar les seves pròpies
capacitats, inicien un procés de recuperació de la seva identitat,
se senten útils en fer alguna cosa que els altres valoren, i això
els porta a recuperar l’autoestima i la confiança en si mateixos.
Amb aquestes persones que pateixen malaltia mental o
discapacitat intel·lectual estem treballant sense descans per
crear una empresa; per potenciar la cadena de valor, la que
permet a les empreses créixer i mantenir-se al mercat. Però
per a nosaltres aquesta cadena de valor és condició necessària,
però no suficient, “no només de pa viu l’home”. La nostra gran
preocupació és afegir a més una cadena de sentit, que possibiliti
a cada un de nosaltres sentir-nos útils per als altres i formar
part d’un projecte, on les relacions estiguin basades en el
respecte i reconeixement mutu.
Cristóbal Colón. President i fundador
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Informació
orgànica

La Fageda Fundació
La Fundació de Serveis
Assistencials de la
Garrotxa

La Fageda opera des de la finca Mas
Els Casals del municipi de Santa
Pau, ubicada al Parc Natural de la
Garrotxa. Sota el mateix projecte
s’apleguen tres entitats amb funcions diferents però amb el mateix
objectiu.

La Fageda SCCL

Missió, Visió, Valors
Missió
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
activitats 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.

Visió
Ser un sòlid projecte social i empresarial que
sigui un model d’inspiració per crear valor a
la societat.

Valors
La Persona
com a eix

La integritat

La il·lusió

La confiança

L’esforç

La
responsabilitat

La qualitat
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L’organigrama
Patronat de
la Fundació

President
Director General

10 patrons

Cristóbal Colón

Innovació social
i producte

Com. i Relacions
Institucionals

Cristóbal Colón

Albert Riera

Secretària
Rosa Llach

Àrea Empresa

Àrea Social

Àrea de Suport

Ignacio González

Anna Monells

Ignacio González

Àrea Operacions
industrials

Àrea Comercial
i màrqueting

Direcció
Tècnica

Àrea
Finances

Josep Pugès

Sílvia Domènech

Maria Colón

Laura Grabulosa

Àrea Operacions
no industrials

Àrea Industrial
noves línies de
producte

Inserció Laboral
C.E.T.

Àrea Gestió i
Desenvolupament
de Persones

Enrique Núñez

Oriol Gol

Innovació

Assegurament
de la Qualitat

Àrea de Serveis
a les persones
Carme Jordà

Teràpies
Especialitzades

Servei Teràpia
Ocupacional

Sara Vidal
Inserció Laboral
Empresa
Ordinària

Àrea
Tecnologia
Albert Calzada
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Serveis
Residencials
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Abast geogràfic
Els serveis:
a la Garrotxa

El mercat:
a tot Catalunya

A Olot, la capital de la comarca,
La Fageda hi té ubicades la
secció de jardineria, dues
llars-residència, una llar
amb suport i presta altres
serveis assistencials.
A la finca els Casals
de Santa Pau, es
desenvolupen totes les
activitats productives.

Els nostres grups d’interès
Treballadors, usuaris,
familiars i òrgans directius
Consumidors Visitants i
Clients distribuïdors

Proveïdors

* 1215 persones van respondre
a la nostra enquesta als
Grups d’Interès

El món acadèmic

Entitats i empreses
col·laboradores

La comunitat virtual i els
mitjans de comunicació

Administració pública

* La Memòria té en compte les
respostes i reflexions rebudes
dels Grups d’Interès

El teixit social i empresarial
de la Garrotxa
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Canals i òrgans de comunicació
Pels públics interns:

Pels públics externs:

Reunions

Visites a les
instal·lacions

Assemblees

Xarxes Socials

Revistes impreses

Apartat específic
del web

Circulars informatives

Butlletí digital

Plafons

Jornades especialitzades
per a emprenedors

Jornades per a usuaris
del SIC

Xerrades per a
estudiants: 30

40 emprenedors socials assisteixen
a la Jornada sobre el model de
La Fageda, en la seva 13ena edició
211 estudiants universitaris han
realitzat treballs i recerques
sobre diferents aspectes de
La Fageda (teràpia, alimentari,
agrari, ètica, management,
màrqueting i comunicació...)

Intervencions
públiques: 20
Premsa: 124 aparicions
en premsa escrita i 270
en digital

La nostra
comunitat virtual
19.613

11.163

3.991

3.791

+20% *
+28% *

+5%*

+51%*

140.198 usuaris a la
+10%* www.fageda.com
* Respecte l’any 2016
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Activitats de La Fageda
Activitats Empresarials (Centre Especial de Treball)

Certificats amb les ISO 9001 i 14001- Adherits al Codi de Gestió Sostenible Garrotxa
i a la Carta Europea de Turisme

JARDINERIA

FÀBRICA DE IOGURTS I POSTRES FÀBRICA DE GELATS

La secció es consolida com a brigada
de la ciutat d’Olot i responsable del
manteniment del Parc Natural de la Zona
Volcànica i a la Carta Europea de Turisme

Les noves instal·lacions i el
packaging renovat, entre altres, han
permès un creixement del 17%.

La producció de gelats va créixer un
13% i la producció va arribar a les 75t,
amb un nou gelat de crema.

OBRADOR DE MELMELADES

RAMADERIA

SERVEI ATENCIÓ VISITANT

Activitat altament terapèutica a nivell
laboral, tot i que segueix lluitant per
aconseguir el seu equilibri econòmic.

La granja de La Fageda està totalment
integrada, en quant al maneig i a la
qualitat, amb 5 granges més de la Coop.
Lletera de l’Empordà, que proveeix la
llet addicional a la planta de làctics.

41.000 persones ens van visitar el 2017,
entre famílies, estudiants i escolars i
altres grups organitzats.

Activitats Socials i Assistencials
Certificat amb la ISO 9001

CENTRE OCUPACIONAL

SERVEIS D’HABITATGE

Assisteix a persones amb un grau de
discapacitat i limitacions que no els
permeten dur a terme una activitat
laboral. Enguany amplia nombre de
places concertades i instal·lacions.

Gestiona diversos serveis d’habitatge a
Olot per a persones que no tenen família
o bé si la tenen, aquesta no se’n pot fer
càrrec. Disposa de dues llars residència i
un pis amb suport.

SERVEI D’INSERCIÓ A LA
COMUNITAT
Recolza a persones amb discapacitat i a
joves en risc d’exclusió per a inserir-los
a l’empresa ordinària, i els dona suport
també en l’àmbit de la formació i el
lleure.
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Impactes més
rellevants
Impactes socials
0% d’atur en el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual o
malaltia mental de la Garrotxa.
291 treballadors a La Fageda (127 amb Certificat de discapacitat).
34 treballadors a l’empresa ordinària gràcies a col·laboracions amb
18 empreses de la Garrotxa.
58 persones ateses al Centre Ocupacional i 53 persones usuàries dels
serveis d’habitatge.
Més de 200 entitats beneficiades per accions de patrocini amb producte
(mantenim la política de patrocinis d’altres anys).
10 joves en risc d’exclusió participant en un projecte d’inserció (Singulars),
dels quals 8 ja treballen.
7 voluntaris participant en diferents projectes d’inserció.
46% de dones en els òrgans de direcció.
78% de la plantilla amb contracte indefinit.
1 a 6: relació entre el sou més baix i el més alt de La Fageda.
28 accidents amb baixa laboral, tots lleus.
Empresa lingüísticament responsable segons el Consorci de Normalització
Lingüística de Catalunya.

Memòria de sostenibilitat 2017 | La Fageda

15

Distribució treballadors CET per seccions

Jardineria
(26)

Granja
(6)

Cuina
(4)

Expedició
(3)

Làctics
(54)

Serveis centrals
i oficines (5)

Melmelades
(17)

Laboratori
(1)

S. Centrals
Suport terapèutic
(4)

Neteja
(3)

S. d’Atenció al
Visitant (4)

Col·laboració i solidaritat
95.000
Persones beneficiades per
accions de patrocini amb làctics
(16% més que l’any passat)

860.000
Unitats de làctics per entitats
que lluiten contra la pobresa
(un 42% + en relació el 2016)

130.000€
El valor imputat a l’ajuda
humanitària ( un 39% + en
relació el 2016)

Serveis i beneficis socials per a
treballadors i usuaris
Serveis de transport i menjador a preus
assequibles, productes de La Fageda a
preus de cost, Pla de pensions, formació
en noves tecnologies, millors preus en
assegurances de vida, descomptes i en
alguns casos gratuïtat a activitats lúdiques
i esportives de la comarca, revistes
impreses d’informació interna, organització
d’un viatge anual per a treballadors de
CET, activitats d’oci en caps de setmana...
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Impactes econòmics
(evolució en percentatge respecte el 2016)
3.400.000 euros d’inversió (-35%)
73 milions de vasos de iogurts i postres venuts (+14%)
74.700 Kg de gelats venuts (+13%)
29.700 kg de melmelades (-33%)
La quota de mercat dels iogurts La Fageda a Catalunya
passa del 7,1% el 2016 al 9,6% el 2017.
16% d’increment en la venda de làctics.
10.700.000 euros de compres a les comarques gironines
(un 60% del total de compres a proveïdors).
2.500 punts de venda al territori català i 2.000 centres
de consum col·lectiu (escoles, hospitals, etc.)
348 contactes d’Atenció al Consumidor (33% són incidències)
Estat del valor afegit:
Valors Consolidats
Valors econòmic creat
Vendes netes
Altres ingressos
Valors econòmic distribuït
Costos operatius
Salaris i beneficis socials pels treballadors
Pagaments a les adminstracions públiques
Aportacions a la comunitat
Pagaments a proveïdors de capital
Valor econòmic retingut
Amortitzacions
Aportació a reserves
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2017

2016

22.142.761
19.214.200
2.928.561
19.258.814
12.350.580
6.532.882
20.962
211.994
142.396
2.883.948
1.286.903
1.597.045

19.822.775
16.661.556
3.161.219
16.964.231
10.863.806
5.813.286
14.956
129.232
142.951
2.902.239
1.445.587
1.456.652
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Balanç Econòmic amb l’Administració

5,56

=

MM€

Aportació
neta Fageda

6,80
MM€

-

Benefici
Social

Cost Social
Subvencions públiques amb
caràcter assistencial = 1,23 MM€

1,23
MM€
Cost
Social

Benefici Social
Ingressos per l’Adm. Pública= 5,49 MM€
Directes = 1,70 MM€
Indirectes (generats en la cadena de
valor dels productes LF)= 3,80 MM€
Estalvis per l’Adm. Pública= 1,30 MM€

Per cada 1 € que La Fageda
rep de l’Administració
Pública, en retorna 5,5 €
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Impactes mediambientals
Reducció en tot tipus de residus, menys plàstic
Material

Consum 2017

Consum 2016

2017 vs 2016

Mètode

Cartró i plàstic

7,2

8,4

-14,1%

Kg/tn
de producció

22.630

29.060

-11,3%

Residus generats
per tipus i destins

51.633

49.314

4,7%

Residus generats
per tipus i destins

90.310

95.810

-5,7%

Residus generats
per tipus i destins

Paper i cartró
Tractament reciclatge

Plàstic
Tractament reciclatge

Escombraries
Tractament abocador

Reducció general dels consums, menys a Granja
Material

Consum 2017

Consum 2016

2017 vs 2016

Mètode

Gas propà

6,0

7,0

-13,8%

Kg/tn
de producció

Electricitat

316

330

-4,3%

kW consumits/tn
de producció

5,56

5,79

-4%

Metres cúbics /
unitat de producció

Aigua
(fàbrica)

Aigua de
granja

7,95

7,0

-13,4% *

Biomassa

87,12

100,88

-13,6%

Metres cúbics/
nombre de vaques
en producció
tn biomassa
consumida / tn
producció

la ràtio de consum perquè s’ha reduït el nombre
* Augmenta
de vaques en producció i en canvi ha augmentat en 90 el
nombre de vedelles, que no entren en el càlcul de la ràtio.
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Objectius i projectes de futur
Àmbit econòmic
Objectius 2017: s’ha reforçat àrea innovació i s’ha adquirit un
nou ERP. Pla estratègic en curs.
Implementar un nou model logístic i de centralització de cadenes.
Ampliar la gamma de gelats.
Desplegar un nou projecte de màrqueting relacional.
Renovar els edificis i les instal·lacions de la Granja.

Àmbit social
Objectius 2017: s’ha reformat el Mas Els Casals i s’han inserit
els joves en risc d’exclusió
Posar en funcionament el servei d’atenció especialitzada .
Impulsar el programa de lleure i el parc de salut.
Incloure a les persones usuàries en l’elaboració dels plans individuals,
tant a STO com a Residències.

Àmbit medi-ambiental
Objectius 2017: s’ha millorat l’espai físic de dipòsit de residus i
ha disminuït l’electricitat consumida per tona de producció.
Estabilitzar el consum d’aigua a Granja.
S’inicia el projecte de la nova depuradora.
Reducció del consum de paper per a impressions.

Àmbit de govern
Objectius 2017: s’ha publicat l’informe de Bon Govern
Posar en marxa un model de Compliance Penal segons la norma UNE19601.
Dissenyar una nova fàbrica d’especialitats. Implementar un pla d’inversions per
millorar la qualitat i incrementar la capacitat actual.
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CONTACTE PER 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

