ALIANCES
Entitats i projectes als quals estem adherits
Dincat
És l’entitat representativa a Catalunya del
col·lectiu de persones amb discapacitat
intel·lectual.

Federació de Cooperatives Agràries de
Catalunya
És l’òrgan català de representació i defensa del
cooperativisme agrari.

Coordinadora Catalana de Fundacions
Representa els interessos de les fundacions davant
els poders públics i la societat.

Visita granges
Diversos productors agroalimentaris de la Garrotxa
ens hem unit per obrir les portes i mostrar l’origen
dels productes que van a la taula.

AECOC
Formem part de l’associació de fabricants I
distribuïdors en el sector del gran consum a tot
l’Estat, on també s’administra el codi de barres
(EAN).

Turisme Garrotxa
Associació que agrupa els principals equipaments
turístics de la comarca.

Europarc
Acreditats per la Carta Europea de Turisme
Sostenible.

ClusterFoodservice
Es una organització clúster que té com a objectiu
principal promoure i reforçar la competitivitat del
segment del foodservice. Promou iniciatives
orientades a impulsar el sector de foodservice de
Catalunya i estimular i explotar les sinèrgies entre
els membres de la cadena de valor per tal
d’impulsar el desenvolupament de projectes
transformadors.

Euram Garrotxa
El Cercle Euram (Euroregió de l’Arc Mediterrani) és
una xarxa empresarial, transversal i d’àmbit
comarcal amb una estructura local autònoma i
vinculada a la defensa dels interessos econòmics i
empresarials de l’Arc Mediterrani a través de
l’Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa.

Garrotxa Pro
Un projecte que té per objectiu apropar la
formació professionalitzadora a tothom, joves,
famílies, empreses i població en general.

Kreas
Fundació per a la Formació Integral en la Indústria
Càrnia i Agroalimentària

FENIL
Federació Nacional d’Indústries de la Llet

FEICAT
És l’associació que acull i representa a les empreses
d’inserció de Catalunya.

Actas
És l’associació que aplega més entitats a tot
Catalunya que utilitzen la metodologia del Treball
amb Suport, i orienta la seva actuació a totes
aquelles activitats que promoguin la normalització
social de les persones amb discapacitat, mitjançant
la integració al món ordinari.

Locomotora energètica
Agrupació d’empreses i entitats públiques amb
l’objectiu d’assolir la generació de CO2 zero a llarg
termini. Realitza tasques de difusió i pedagogia
sobre com reduïr fins la mínima expressió les
emissions d'aquests gasos.

Sinergrup
És una associació de 8 entitats sense ànim de lucre
que treballen en l’atenció a col·lectius vulnerables,
fonamentalment
persones
que
pateixen
discapacitat intel·lectual o trastorns mentals. La
Fageda n’és cofundadora.

Programa Incorpora
La col·laboració amb el programa Incorpora ens
permet atendre cada any noves persones en el
mercat laboral de la Garrotxa, a través del nostre
Servei d’Inserció Laboral a l’Empresa Ordinària.

ALIANCES

Empreses i entitats col·laboradores

Kantar Worldpanel
Consultoria que ens ajuda en el coneixement i
anàlisi del mercat.

Fundació "la Caixa"
Ajuts per a projectes d’iniciatives socials.

Externalia
Empresa que ajuda el departament comercial a
millorar l’eficàcia dels punts de venda.

Colt
Empresa tecnològica multinacional que ens
finança projectes d’inserció dins la Fundació.

Vol de coloms
Empresa veïna de Santa Pau amb la qual hem
establert un acord de col·laboració per donar a
conèixer la comarca i els respectius serveis i
productes.

Renolit
Empresa del sector químic que col·labora amb
donatius a través de la Llei General de la
Discapacitat.

The Arbinger Institute
Entitat col·laboradora en l’àmbit de la formació.
Fundación Profesor Uría

Uría Menéndez:
despatx d’advocats amb 12 oficines a Europa i
Amèrica, a través de la seva Fundación Profesor
Uría, ens assessora pro bono per poder dur a
terme projectes socials.

BioMérieux
BioMérieux és una empresa biotecnològica
multinacional dedicada al diagnòstic in vitro que
posa a disposició del sector clínic i industrial
tecnologies innovadores i precises per a l'anàlisi
microbiològica.

