
La Fageda durant la pandèmia 

La Fageda es reorganitza per seguir amb la producció i centra els seus esforços a 

garantir el benestar de l'equip, format majoritàriament per persones vulnerables, 

durant la crisi pel Covid-19 

L'empresa manté la fabricació de iogurts des de l'inici de la pandèmia 

Santa Pau, 20/04/20.- Iogurts La Fageda, amb un 60 per cent de la plantilla integrada per 

persones amb discapacitat intel·lectual i / o malaltia mental severa, ha readaptat la seva activitat 

habitual durant la pandèmia del coronavirus per mantenir l'estructura del seu projecte social en 

la mesura del possible. La seva producció de iogurts i altres productes alimentaris s'ha mantingut 

des de l'inici de la crisi. 

"Hi ha hagut una resposta molt solidària i generosa perquè no s'aturi la producció i es pugui 

atendre adequadament totes les persones que formen part de el projecte", explica Albert Riera, 

director de Comunicació de l'organització. 

Basada en el municipi català de Santa Pau, en ple Parc Natural de la Zona Volcànica de la 

Garrotxa, La Fageda és una organització privada sense ànim de lucre que des de 1982 treballa 

per millorar la qualitat de vida i promoure la integració sociolaboral de persones en situació de 

vulnerabilitat a través d'una estructura empresarial dedicada a la fabricació de iogurts, postres, 

melmelades i gelats, que a més compta amb una granja de vaques, un servei d'atenció al visitant 

i un servei de jardineria. El projecte presta diferents serveis socials amb l'objectiu “d'atendre a 

la persona en la seva globalitat" i disposa de centres de teràpia ocupacional, tallers prelaborals 

i residències assistides. 

"Estem vivint aquesta crisi com el que és, pel que vam crear un comitè de crisi per intentar 

preservar el que és més important per a nosaltres, les persones", afirma. El primer que van fer 

va ser protegir a les persones més vulnerables, valorant cas per cas el que era més convenient 

segons la seva situació, "si era més perjudicial per a elles quedar-se a casa o seguir anant a centre 

de treball". Un centenar romanen confinades però en contacte amb els professionals 

d'acompanyament i algunes d'elles han estat substituïdes. L'empresa ha reorganitzat els torns 

de treball, incorporant a planta part del personal d'oficina i reforçant el seguiment individualitzat 

als treballadors per part de personal d'àmbit social, un total de 40 persones repartides entre 

fàbrica i residències. 

En aquests moments s'estan fabricant al voltant de 2,5 milions de iogurts a la setmana, una xifra 

similar a la d'abans de l'inici de la crisi. El mateix ha passat amb la producció de melmelades i 

postres, tot i que han hagut de retardar la campanya de gelats. Mentre que el seu negoci 

minorista s'ha mantingut, han baixat notablement les partides destinades a canal Horeca -

hotels, restaurants i cafeteries- i escoles, per la qual cosa han decidit deixar de fabricar alguns 

productes i ajornar una nova línia de iogurts en envàs de cartró que tenien previst llançar 

pròximament. L'empresa realitza donacions de productes a l'hospital comarcal i als bancs 

d'aliments de tot Catalunya. 

Tot això, extremant les mesures de seguretat i higiene recomanades per les autoritats sanitàries, 

des de la utilització d'equips de protecció per part de tot el personal en planta fins al reforç de 

la neteja i la desinfecció de les instal·lacions. D'acord amb la situació, fins que finalitzi l'estat 

d'alarma s'han cancel·lat totes les visites programades a les seves instal·lacions. 



La Fageda compta amb una plantilla de 325 empleats en nòmina, un 60 per cent dels quals són 

persones amb discapacitat intel·lectual i / o pateixen malaltia mental severa. Addicionalment, 

disposa de serveis ocupacionals parell unes 60 persones usuàries, una vintena de les quals més 

de 65 anys, que realitzen intervencions de caràcter terapèutic. 

MATERIAL  
- Enllaç de descàrrega a 4 vídeos protagonitzats per personal de l'empresa gravats aquest cap 
de setmana:  
https://wetransfer.com/downloads/dfcf3f16cdff050ee065fef52eae44d420200420115649/95f
7cf79bfca76ea05f25695c2797ce220200420115720/fa99f4 
 
- Enllaç de descàrrega a una gran quantitat de vídeos extra gravats anteriorment, també 
durant l'estat d'alarma:  
https://drive.google.com/drive/folders/1EDGrLSctXIaolk0VE-GArbdn5ExIyfDB  
 
-Pàgina web de l’empresa  
http://www.fageda.com/es/ 
 
-Xarxes socials  
Facebook: https://www.facebook.com/lafageda  
Twitter: https://twitter.com/fageda  
Instagram: https://www.instagram.com/fageda/  
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