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Els fets més 
destacats del 2018

Procés participatiu “La Fageda 2020”

“La Fageda 2020” té com a objectiu implicar a tots els membres de l’organització en 
un procés de cocreació sobre el que ha de ser el projecte de La Fageda en el futur. 
Actualment s’han assolit 3 compromisos al voltant de: 

    El sentit de La Fageda
    La transparència
    La participació



Memòria de sostenibilitat 2018 | La Fageda

5

Adaptació a la nova norma  
ISO 9001:2015

El Centre especial de treball, el servei 
d’inserció a l’empresa ordinària, els serveis 
d’habitatge i el servei de teràpia ocupacional 
han adaptat el sistema de gestió de qualitat a 
la nova norma ISO 9001:2015.

La Fageda premiada per la seva 
transparència

Telefónica i la revista Compromiso 
Empresarial trien La Fageda, junt amb 9 
empreses més d’Espanya i Iberoamèrica, per 
les seves bones pràctiques de transparència 
i bon govern. Es tracta de l'única empresa 
catalana guardonada.

Incorporació de persones en situació de vulnerabilitat social a 
l’activitat empresarial

La Fageda continua treballant per a cobrir les necessitats de les persones de la comarca de la 
Garrotxa, principalment dels col·lectius més vulnerables.
Enguany hem incorporat 16 persones en situació de risc social.

Estrenem El Rebost de La Fageda

Amb l’objectiu de generar ocupació amb sentit per a persones amb més necessitat de suport, 
s’han construït uns hivernacles per a desenvolupar-hi una activitat d’horta. Amb uns horts alçats 
per a garantir l’ergonomia en el treball, s’hi conreen hortalisses de temporada amb un sistema 
ecològic. Els productes es destinen a la venda interna. A finals d’any s’han collit les primeres 
hortalisses.
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El documental dirigit i produït per l’Anna Thomson, directora de 
documentals anglesa, va ser coproduït per TV3 que el va emetre a 
principis de juliol al programa “Sense ficció”. A banda de l’enorme 
audiència que va aconseguir, la 24a edició dels Premis Zapping a la 
qualitat audiovisual ha reconegut TV3 per produir i emetre documentals 
com Utopia iogurt, que contribueixen a erradicar l’estigma entorn els 
problemes de salut mental.

El documental “Utopia Iogurt” obté una 
audiència de 400.000 persones a TV3
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Millores en l’organització del treball

En horari de 7 a 14:30h i de 14:30 a 22h s’han establert 
dos torns al CET. Els treballadors s’han redistribuït en 
funció de les circumstàncies personals i encaixant-
ho amb les necessitats productives. Es manté però 
un torn partit, així com torns parcials, atenent a 
les individualitats i fent en molts casos “un vestit a 
mida”. Per aquesta raó, s’han incrementat els horaris 
de transport en bus. D’altra banda, la incorporació 
d’un manipulador pneumàtic suposa una millora en 
l’ergonomia de treball.

Un grup de 30 treballadors de La 
Fageda visiten la seu del Parlament 
Europeu a Brussel·les

Convidats per l'eurodiputat Josep Maria Terricabras, 
del grup parlamentari Els Verds / Aliança Lliure 
Europea, 30 treballadors de La Fageda van poder 
visitar el Parlament Europeu, on també van 
participar en una jornada sobre Economia Social i 
Inserció Laboral amb polítics i empresaris espanyols 
i representants tant del Parlament com de la 
Comissió europees.

El disseny com a motor de canvi social

L’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques 
de Catalunya, campus Olot, col·labora en la nova 
secció d’horticultura de La Fageda Fundació per tal 
d’afavorir la rehabilitació i la integració sociolaboral 
de més de 60 usuaris del Servei de Teràpia 
Ocupacional.
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Declaració de la 
Direcció General

Les persones i les organitzacions, igual que la naturalesa, 
transcorren a través de cicles que se succeeixen. La Fageda 
també es troba immersa en un canvi de cicle, preparant l’etapa 
“postfundacional”, ja que, els qui vam estar aquí als inicis o 
poc després, ens anirem apartant del projecte i passant el 
testimoni a les noves generacions. Com a fundador d’aquest 
projecte, que he liderat durant 37 anys, tinc la responsabilitat 
de transmetre els principis i les bases ideològiques que han 
fet de La Fageda una obra vers la qual moltes persones i 
institucions dirigeixen la seva mirada.
Aquests principis i idees no són meus, jo els he rebut i après 
d'altres, però no vull que es trenqui la corretja de transmissió. 
Per això La Fageda, a través de l'Àrea de Persones i jo 
particularment, estem dedicant gran quantitat d’esforç i hores 
a formar tots els components del projecte, a aquells que 
lliurement vulguin deixar-se formar. En aquesta perspectiva 
s’emmarquen iniciatives com “La Fageda 2020” i les sessions 
sobre “Els set hàbits de la gent altament eficient” (Covey), “La 
Caja” (The Arbinger Institute) o sobre els orígens i fonaments 
de La Fageda. Aquesta formació s’ha desenvolupat durant el 
2018 i continua aquest any.
Paral·lelament a aquest esforç formatiu, hem iniciat l’última 
fase d’inversions incloses en el Pla especial urbanístic aprovat 
els anys 2013 i 2014.
Estem mirant cap al futur, però sense perdre de vista d’on 
venim i quins són els nostres fonaments i la raó per la qual 
La Fageda existeix: atendre persones del nostre territori en 
situació de vulnerabilitat, brindant-los l’oportunitat de treballar 
en un projecte ple de sentit.

Cristóbal Colón. President i fundador
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Informació 
orgànica

Missió, Visió, Valors

La Fageda té la seva seu a la finca 
Mas Els Casals, en el municipi de 
Santa Pau, i està ubicada dins el 
Parc Natural de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa. Sota el mateix projecte 
s’apleguen tres entitats amb funcions 
diferents però idèntic objectiu.

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 a 
l’organització com per a la resta de la societat.

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

La Fageda Fundació

La Fundació de Serveis 
Assistencials de la 
Garrotxa

La Fageda SCCL

Missió

Visió

Valors

La Persona
com a eix 

La integritat La confiança La 
responsabilitat

La qualitatL’esforçLa il·lusió
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L’organigrama

Àrea Empresa

Ignacio González

Àrea Social

Anna Monells

Àrea de Suport

Ignacio González

Àrea de Serveis 
a les persones

Carme Jordà

Àrea Comercial 
i màrqueting

Sílvia Domènech

Àrea Operacions 
industrials

Josep Pugès

Direcció 
Tècnica

Maria Colón

Finances i Control
de Gestió

Laura Grabulosa

Teràpies 
Especialitzades

Àrea Industrial 
noves línies de 

producte

Oriol Gol

Àrea Operacions 
no industrials

Enrique Núñez

Inserció Laboral 
C.E.T.

Coral Torrentó

Àrea Gestió i 
Desenvolupament 

de Persones

Sara Vidal

Servei Teràpia 
Ocupacional

Assegurament 
de la QualitatInnovació

Inserció Laboral 
Empresa 
Ordinària

Àrea 
Tecnologia

Albert Calzada

Serveis 
Residencials

Cristóbal Colón

President 
Director General

10 patrons

Patronat de 
la Fundació

Àrea Empresa

Ignacio González

Innovació social 
i producte

Cristóbal Colón

Innovació social 
i producte

Cristóbal Colón

Secretària

Rosa Llach

Secretària

Rosa Llach

Comunicació i Relacions 
Institucionals

Albert Riera

Comunicació i Relacions 
Institucionals

Albert Riera

Àrea Social

Anna Monells

Àrea de Suport

Ignacio González

Àrea de Serveis 
a les persones

Carme Jordà
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Abast geogràfi c

Els nostres grups d’interès

El mercat: 
a tot Catalunya

Els serveis:
a la Garrotxa

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 fi nca els Casals 
de Santa Pau, es 

desenvolupen totes les 
activitats productives.

* Enquesta publicada durant el 
mes de febrer de 2019 referida a 
l’exercici 2018.

* Font: Idescat

Treballadors, usuaris, 
familiars i òrgans directius

Consumidors Visitants i
Clients distribuïdors

La comunitat virtual i els 
mitjans de comunicació

El món acadèmic

Entitats i empreses 
col·laboradores

Administració  pública

El teixit social i empresarial 
de la Garrotxa

Proveïdors

1.290 persones van respondre
 a la nostra enquesta als 

Grups d’Interès * 

Població: 7.600. 065 habitants
Garrotxa: 56.613 habitants
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Canals i òrgans de comunicació
Per als públics interns: Per als públics externs:

Espais de coordinació 
transversal

Visites a les
instal·lacions

Assemblees Xarxes Socials

Revistes impreses Web

Circulars  informatives Butlletí digital

Plafons Jornades especialitzades 
per a emprenedors 

Intervencions 
públiques: 22

Email de  
Comunicació Interna

 Jornades per a usuaris 
dels Serveis laborals i 
comunitaris

Xerrades per a 
estudiants: 30

Premsa: 126 aparicions 
en premsa escrita, radio 
i TV i 250 en digital

40 emprenedors socials assisteixen  
a la Jornada sobre el model de  

La Fageda, en la seva 15ena edició

Més de 300 estudiants universitaris 
han realitzat treballs i recerques 

sobre diferents aspectes de  
La Fageda (teràpia, alimentari, 

agrari, ètica, management,  
màrqueting i comunicació...)

11.700
+5%*

23.456
+20%*

6.295
+58%*

6.020
*+59%

usuaris a la www.fageda.com167.668 *+19%
* Respecte l’any 2017

La nostra comunitat virtual
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Activitats de La Fageda
Activitats Empresarials (Centre Especial de Treball)

Certificats amb les ISO  9001:2015 i 14001- Adherits al Codi de Gestió Sostenible  
Garrotxa i Collsacabra i a la Carta Europea de Turisme Sostenible

JARDINERIA
La secció s’adjudica el concurs de la 
Vall de Bas i es trasllada a una nova 
nau a Olot, en propietat.

OBRADOR DE MELMELADES
La secció va atendre comandes de 
majoristes de lots de Nadal.

CENTRE OCUPACIONAL
El usuaris del Servei estan participant en 
les tasques d’horta, manteniment de la 
finca i etiquetatge de melmelades.

FÀBRICA DE IOGURTS I POSTRES
Un manipulador pneumàtic suposa 
una millora en l’ergonomia de treball. 

RAMADERIA
Comencen les obres d’una ambiciosa 
remodelació de la granja. Es reubica 
una part de la cabana.

SERVEIS D’HABITATGE
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.

FÀBRICA DE GELATS
Es van introduir les novetats de torró 
i cafè tant en format de terrina 100ml 
com a granel de 2,5l.

SERVEI ATENCIÓ VISITANT
41.000 persones ens van visitar el 
2018, entre famílies, estudiants i 
escolars i altres grups organitzats.

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.

Activitats Socials i Assistencials
Certificat amb la ISO 9001:2015
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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.

64 persones ateses al Centre Ocupacional i 56 persones usuàries dels 
serveis d’habitatge. 

10 voluntaris participant en diferents projectes d’inserció.

1 a 6: relació entre el sou més baix i el més alt de La Fageda.

307 treballadors a La Fageda  (152 amb Certificat de discapacitat).

100 entitats beneficiades per accions de patrocini amb producte.

45% de dones en els òrgans de direcció.

39 accidents amb baixa laboral, tots lleus.

37 treballadors a l’empresa ordinària gràcies a col·laboracions amb 
20 empreses de la Garrotxa.

16 persones en situació de risc social contractades a La Fageda amb 
l’objectiu que facin el pas a l’empresa ordinària.

79% de la plantilla amb contracte indefinit.

Empresa lingüísticament responsable segons el Consorci de Normalització 
Lingüística de Catalunya.
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Distribució treballadors CET per seccions

44%

15%3%

3%
4%

4%

4%

20%

2%

1%

Fàbrica làctics 61

Expedicions 3

Fàbrica melmelades 20

Servei Centrals 1

Ofi cines 4

SAV 5

Cuina 4

Neteja 5

Jardineria 27

Granja 6

TOTAL 136

Serveis i benefi cis socials per a 
treballadors i usuaris

Serveis de transport i menjador a preus 
assequibles, productes de La Fageda a 
preu 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...

Col·laboració i solidaritat

756.000 167.000€
Unitats de làctics per a entitats 

que lluiten contra la pobresa 
(un 13% +  en relació el 2017)

El valor imputat a l’ajuda 
humanitària

(un 25% + en relació el 2017)
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Impactes econòmics 
(evolució en percentatge respecte el 2017)

4.700.000 euros d’inversió (+38%).

Estat del valor afegit:

30.600 kg de melmelades (+3%).

La quota de mercat dels iogurts La Fageda es del 6,6% (Catalunya).

83 milions de vasos de iogurts i postres venuts (+14%). 

80.000 kg de gelats venuts (+8%).

12% d’increment en la venda de làctics.

2.315.954 consumidors (ens han consumit al menys un cop el 2018).

12.000.000 euros de compres a les comarques gironines (un 60% del 
total de compres a proveïdors).

5.225 punts de venda al territori català, comptant centres de 
consum col·lectiu (escoles, hospitals, etc.), supermercats i botigues.

S’han fet inversions en un homogeneïtzador, una centrífuga decànter i 
un reactor enzimàtic per acabar de configurar la planta pilot d’Innovació.

VALORS CONSOLIDATS 2017 2018
Valors econòmic creat 22.142.761 22.769.802
Vendes netes 19.214.200 21.085.630
Altres ingressos 2.928.561 1.684.172
Valors econòmic distribuït 19.258.814 20.971.643
Costos operatius 12.350.580 12.994.281
Salaris i beneficis socials pels treballadors 6.532.882 7.395.583
Pagaments a les adminstracions públiques 20.962 25.475
Aportacions a la comunitat 211.994 399.462
Pagaments a proveïdors de capital 142.396 156.842
Valor econòmic retingut 2.883.948 1.798.160
Amortitzacions 1.286.903 1.382.483
Aportació a reserves 1.597.045 415.677
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Balanç Econòmic amb l’Administració

Cost Social Benefi ci Social

Aportació 
neta Fageda

Benefi ci 
Social

Cost 
Social

5,57 6,80 1,23= -MM€ MM€ MM€

Subvencions públiques amb 
caràcter assistencial = 1,23 MM€

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

Estalvis per a 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

Augmenten els residus com a conseqüència de les obres

Reducció dels consums d’electricitat i aigua (fàbrica)

Material Consum 2018 Consum 2017 2018 vs 2017 Mètode

Cartró i plàstic 8,1 7,2 13% Kg/tn 
de producció

Paper i cartró
Tractament reciclatge

27.780 22.630 23% Residus generats 
per tipus i destins

Plàstic
Tractament reciclatge

64.799 51.633 25% (1) Residus generats 
per tipus i destins

Rebuig
Tractament abocador

102.400 90.310 13% Residus generats 
per tipus i destins

Consums 2018 2017 2018 vs 2017 Mètode

Gas propà 7,45 7,2 4% (2) Kg/tn 
de producció

Electricitat 294 316 -7% kW consumits/tn 
de producció

Aigua
(fàbrica)

4,52 5,56 -19% Metres cúbics / 
unitat de producció

Aigua de 
granja 8,85 7,95 11% (3)

Metres cúbics/ 
nombre de vaques 

en producció

Biomassa 96,84 87,12 11% (2)
tn biomassa 

consumida / tn 
producció

(1)
(2)
(3)

Augment degut a la construcció de nous hivernacles.
Increment del consum de gas propà i biomassa degut a l'impacte de la nova caldera de gas.
Degut a les obres, s’han traslladat vaques fora de les instal·lacions de La Fageda.
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Objectius 2019 i acompliment 2018

Àmbit de govern
Objectius 2018: s’ha posat en marxa el model de Compliance i 
s’ha nomenat un Compliance Offi cer dins l’organització.

Àmbit econòmic
Objectius 2018: s’ha implementat el nou model logístic i s’ha 
ampliat la gamma de gelats.

Finalitzar les obres de granja i posada en marxa del nou sistema de munyida robotitzada.

Oferir galledes de iogurt cremós i grec per tal de créixer en hostaleria

Rellançar melmelades amb nous formats i varietats.

Posar en funcionament una nova línia automatitzada d’embalatge de cartró.

Àmbit social
Objectius 2018: s’ha posat en marxa el Servei d’Atenció Especialitzada 
i el parc de salut.

Posar en funcionament l’Empresa d’inserció i el Servei prelaboral.

Adequar els continguts del pla d’acollida, immersió en el projecte i formació de 
treball en equip al treballadors de CET.

Crear un nou canal de comunicació per als treballadors a través d’un Portal del 
Treballador i una APP.

Àmbit mediambiental
Objectius 2018: s’ha construït una nova Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals i s’ha reduït el consum de paper per a impressions.

Aprofi tar el compostatge com a combustible per a la caldera de biomassa.

Estabilitzar el consum d’aigua a Granja.

Implementar la recollida selectiva a Cuina.

Minimitzar el consum de plàstic (envasos de paper per als gelats, bosses del SAV i 
les bosses d’escombraries de material reciclat).



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


