
1. Erradicació de la pobresa:

2. Lluita contra la fam:

3. Bona salut:

El compromís de la Fageda  
amb la sostenibilitat
Resum d’accions 2021

Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot arreu.

Posar fi a la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i 
promoure una agricultura sostenible.

Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.

Com ho apliquem a La Fageda?
(1) Formen part del projecte persones que es troben al llindar de pobresa. 
(2)  Els sous de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental que treballen a La Fageda són 2 

vegades superiors a la pensió no contributiva que rebrien de l’Estat si no estiguessin en actiu. 
(3)  Donem accés a l’habitatge i a altres serveis bàsics, que suposen una ajuda considerable per a les famílies 

que tenen a càrrec persones amb discapacitat o malaltia mental.
(4)  Hem posat en funcionament una botiga interna, El Rebost, gestionada a través de la cooperativa La 

Fageda, amb productes d’alimentació a preus accessibles.

Com ho apliquem a La Fageda?
Donem productes a entitats benèfiques. L’any 2020 van ser unes 600.000 unitats de iogurts. 

Com ho apliquem a La Fageda?
(1) Treballem amb persones amb malaltia mental, discapacitat psíquica o situació de drogodependència. 
(2) Promovem l’activitat física directament entre els treballadors amb caminades saludables setmanals. 
(3)  Cultivem 1.600 m2 d’hort i venem l’hortalissa a la botiga de la nostra cooperativa. Contribuïm així a la 

millora de l’alimentació dels treballadors, com també ho fem a través del Servei de Cuina-Menjador. 
(4) Treballem per la seguretat i el benestar dels treballadors i treballadores.



4. Educació de qualitat:

5. Igualtat de gènere:

6. Aigua potable i sanejament:

Garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats d’aprenentatge duradores 
que siguin de qualitat i equitatives.

Aconseguir la igualtat de gènere a través de l’enfortiment de dones adultes i joves.

Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i de les condicions de sanejament.

Com ho apliquem a La Fageda?
(1) Ens estem acreditant com a Centre Formatiu i podrem lliurar Certificats de Professionalitat. 
(2) Treballem en el projecte d’Escola de Noves Oportunitats a Olot.

Com ho apliquem a La Fageda?
(1)  Els criteris perquè qualsevol persona formi part de La Fageda no discriminen per sexe ni per identitat de gènere.  
(2)  Tenim un Pla d’Igualtat registrat a la Generalitat on es recullen accions i reptes com: creació de la 

comissió per a la igualtat, formacions per a treballadors, paritat dins les diferents àrees, recull de 
terminologia no discriminatòria, etc.

(3)  Els nostres serveis, i particularment els d’Habitatge, eviten que famílies de persones en situació 
de vulnerabilitat se’n facin càrrec en el dia a dia. Les cures, i el treball domèstic que això suposaria, 
habitualment recauen en les dones, que per tant així s’alliberen de feines costoses i absorbents.

(4) El 37% dels càrrecs directius (Patronat i Comitè de direcció) estan ocupats per dones.

Com ho apliquem a La Fageda?
(1)  Disposem d’una depuradora fisicoquímica i biològica que permet tractar  les aigües residuals de la Fageda. 

Els nivells de qualitat de l’aigua que aboquem a la llera són molt alts. 
(2) Promovem l’estalvi d’aigua en el funcionament intern de la depuradora (d’1,5 m3 el 2019 a 1,4 m3 el 2020).  
(3) La sala de munyida robotitzada ha permès la reducció del 40% del consum d’aigua en aquesta activitat. 
(4)  Barregem els fangs de la indústria alimentària amb els fems de les vaques, separant la fracció líquida. El 

resultat s’utilitza per adobar els nostres camps, dels quals prové el farratge per a les vaques.
(5)  Els últims anys hem fet importants esforços per a la reducció del consum d’aigua de neteja i de 

refrigeració, que el 2018 va baixar un 20% i el 2019 un 40%.



7. Energies renovables:

8. Treball digne i creixement econòmic:

Garantir l’accés de totes les persones a fonts d’energia assequibles, fiables, sostenibles i 
renovables.

Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, una ocupació plena i 
productiva, i un treball digne per a totes les persones.

Com ho apliquem a La Fageda?
(1) El 99% de l’energia elèctrica que consumim procedeix d’una comercialitzadora de fonts d’energia renovable. 
(2)  El 80% de l’energia tèrmica la produïm a la nostra caldera de biomassa que s’alimenta d’estella forestal, 

que ha fet que reduïm de manera considerable el consum del gas propà.
3) En global, el 86% de l’energia que consumim prové de fonts renovables. 
(4)  La instal·lació d’aïllaments més eficients i de llums LED en interiors i exteriors ha permès reduir el 

consum d’energia elèctrica.
(5) En l’elecció de la maquinària industrial, l’eficiència energètica és una prioritat.  
(6) En les noves incorporacions de vehicles a la nostra flota, prioritzem els híbrids i de quilòmetre zero.

Com ho apliquem a La Fageda?
(1) Oferim treball a persones en risc d’exclusió de la Garrotxa. 
(2)  En concret, al nostre Centre Especial de Treball contractem persones amb malaltia mental o discapacitat 

intel·lectual. L’atur d’aquestes persones s’ha reduït dràsticament a la comarca, ja que donem feina al 25% 
de les qui estan en edat activa (138 persones el 2020)

(3)  A més, tenim una empresa d’inserció, El Faig, per a persones de la comarca en situació de vulnerabilitat 
per altres motius (33 llocs de treball el 2020).

(4)  Disposem d’un Servei Prelaboral per a una quinzena de persones amb malaltia mental que necessiten un 
pas previ a la inserció a l’empresa.

(5) Un 80% dels contractes de La Fageda, siguin o no de persones en situació de vulnerabilitat, són de llarga durada.  
(6)  Estem posant en marxa un projecte de formació per millorar l’ocupabilitat de joves de la comarca que no 

han trobat el seu lloc al sistema educatiu. 
(7) Formem part del Pacte per a la Formació professionalitzadora i l’Ocupació de la Garrotxa. 
(8) Implantem el teletreball sempre que això sigui possible. 
(9)  Facilitem la conciliació familiar organitzant un Casal per als fills i filles de treballadors durant tots els 

períodes de vacances a la mateixa finca.
(10)  L’última dècada hem renovat infraestructures i tecnologies per ser prou competitius, oferir nous llocs 

de treball, aconseguir que les màquines siguin aliades de les persones sense substituir-les, fomentar 
l’ergonomia i l’eficiència energètica i millorar el benestar de les nostres vaques. Així mateix, hem posat 
en marxa una planta pilot.



9. Innovació i infraestructures:

10. Reducció de la desigualtat:

11. Ciutats i comunitats sostenibles:

Construir infraestructures resistents, promoure una industrialització inclusiva i sostenible i 
fomentar la innovació.

Reduir la desigualtat entre i dins dels països.

Crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin inclusius, segurs i resistents.

Com ho apliquem a La Fageda?
(1) El projecte de La Fageda és, en si mateix, una història d’innovació empresarial. 
(2)  Promovem la industrialització inclusiva, adaptant les línies de producció al nostre col·lectiu, per tal que les 

màquines siguin aliades de les persones i no les substitueixin. 
(3) Contribuïm a millorar el desenvolupament econòmic de la comarca. 
(4)  Hem implantat un model logístic que redueix la circulació de vehicles pesants a l’interior de la Reserva 

Natural de La Fageda d’en Jordà i fa més sostenible la gestió dels estocs.
(5)  Gràcies a la utilització d’un film d’alt rendiment, en els últims temps hem reduït un 31% (1.331 kg) el 

consum anual de plàstic per retractilar palets.
(6) Des del 2020, disposem d’una planta pilot al servei del Departament d’Innovació.

Com ho apliquem a La Fageda?
(1) Més de la meitat de les persones que formen part de La Fageda es troben en situació de vulnerabilitat.
(2) Les desigualtats que viuen aquestes persones es redueixen gràcies a una feina útil, justament remunerada, en 
un ambient que facilita les relacions autèntiques i amb l’acompanyament de psicòlogues i treballadores socials. 
(3) Promovem els contractes de treball estables: un 80% són indefinits.
(4)  Els sous de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental que treballen a La Fageda són 4 

vegades superiors a la pensió no contributiva que rebrien de l’administració pública si no estiguessin en actiu. 
(5) Promovem el treball inclusiu, independentment de les capacitats, el gènere, l’origen, la religió o la raça.
(6)  El nostre Servei d’Inserció Laboral acompanya persones en situació de vulnerabilitat perquè trobin feina 

en institucions o empreses de la comarca. 
(7)  Els serveis d’Habitatge són una oportunitat per reduir la desigualtat que viuen les persones amb 

discapacitat intel·lectual o trastorn mental i les seves famílies.

Com ho apliquem a La Fageda?
(1)  Col·laborem a reduir l’impacte mediambiental negatiu dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de 

la Garrotxa a través d’un pla de mobilitat i amb propostes per desfocalitzar el turisme de les zones 
massificades i per desestacionalitzar-lo.

(2)  Disposem d’un servei de transport en autobús des d’Olot per a una part de la plantilla i promovem que la 
resta de persones comparteixin vehicle.

(3) Prioritzem la gestió eficient dels residus.



12. Consum responsable:

13. Lluita contra el canvi climàtic:

Combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes.

Garantir un consum i patrons de producció sostenibles.

Com ho apliquem a La Fageda?
(1) Estem acreditats per la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) i fem difusió de totes les mesures que 

apliquem a favor de la sostenibilitat. 
(2) Tenim implantada la recollida selectiva.  
(3) Potenciem l’aplicació de les 3 R (reduir, reciclar i reutilitzar) al nostre projecte.  
(4) Apostem per un turisme de qualitat.  
(5)  Apostem per la sensibilització i formació en bones pràctiques ambientals específiques del lloc de treball per a les 

noves incorporacions. 
(6) Fem comunicacions externes sobre accions ambientals. 
(7) Fem una producció sostenible.

Com ho apliquem a La Fageda?
(1)  Combatem el malbaratament alimentari amb una línia de iogurts a granel i també retirant a temps els 

productes amb dates de caducitat o de consum preferent a curt termini. Aquests productes els podem 
comprar a preus reduïts les persones de l’organització. 

(2)  Els nostres nous iogurts cremosos duen envasos de cartró amb una petita làmina de plàstic. Aquests 
envasos es poden reciclar abocant-los al contenidor de cartró i ens han permès reduir de 80 a 2 grams la 
quantitat de plàstic per cada envàs. 

(3) Tot el cartró que utilitzem en l’envasat dels nostres productes prové de boscos gestionats sosteniblement.  
(4) Gestionem els subproductes dels nostres processos perquè puguin servir per a l’alimentació animal.  
(5) Tenim una planta de compostatge per tractar els purins que genera la nostra granja.  
(6)  Promovem l’economia circular: utilitzem els fems de les nostres vaques per alimentar els camps on 

plantem bona part dels cereals que, al seu torn, ens serveixen per alimentar les vaques. 
(7) Separem totes les fraccions de residus. 
(8) Cada any publiquem la nostra Memòria de Sostenibilitat  
(9)  Promovem el turisme sostenible a través del Servei d’Atenció al Visitant (SAV), que gestiona les reserves 

de visites a la nostra finca amb un codi d’accés a la Reserva Natural de La Fageda d’en Jordà.



14. Flora i fauna aquàtiques:

15. Flora i fauna terrestres:

16. Pau i justícia:

17. Aliances per als objectius mundials:

Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per a un 
desenvolupament sostenible.

Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els 
boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i revertir la degradació de 
la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat.

Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, 
proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar institucions eficaces, 
responsables i inclusives a tots els nivells.

Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar les associacions mundials per a un 
desenvolupament sostenible.

Com ho apliquem a La Fageda?
El 2021 hem celebrat un taller de conscienciació sobre la problemàtica dels microplàstics al mar, a càrrec de 
l’ONG Ocean Cats, per a 50 treballadors i treballadores de La Fageda.

Com ho apliquem a La Fageda?
Fem visites guiades que inclouen passejar per la Reserva Natural de la Fageda d’en Jordà. Des del nostre Servei 
d’Atenció al Visitant, facilitem informació sobre la fauna i la flora del Parc.

Com ho apliquem a La Fageda?
(1) Ens definim com a empresa transparent, ja que cada any publiquem una Memòria de Sostenibilitat per 
rendir comptes. 
(2) Tenim un codi ètic per a tots els treballadors, que vetlla per la pau i la justícia.

Com ho apliquem a La Fageda?
(1)  Des del nostre naixement, hem entès que una empresa social no pot desenvolupar-se sense el treball en xarxa i 

aliances amb administracions i entitats. Així doncs, tenim aliances estratègiques amb múltiples actors.
(2) Transferim el nostre coneixement en emprenedoria social a través de jornades de formació. 
(3) Estem adherits al Pacte per a la Formació Professionalitzadora i l’Ocupació de la Garrotxa.”


