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Inici activitat: La Fageda es va fundar al 1982, davant la necessitat d’acollir a les persones amb
discapacitat psíquica i amb malaltia mental de la comarca de la Garrotxa, cobrint el buit assistencial
existent.
Àmbit geogràfic: La seva seu es situa al mas Els Casals, Santa Pau, la Garrotxa (Girona).
Definició del projecte: Projecte social que té per missió promoure el benestar i l’autonomia de
persones de col·lectius vulnerables de la comarca de la Garrotxa. Se serveix d’una estructura
empresarial potent que treballa per crear valor dins l'organització i per a la resta de la societat.
Fundador: Cristóbal Colón Palasí
Web: www.fageda.com
Contacte: comunicacio@fageda.com

Declaració del President
Cristóbal Colón
El context socioeconòmic dels últims dos anys,
marcat pels efectes de la pandèmia de la COVID-19
i els últims temps per un increment que sembla
no tenir aturador dels costos de l’energia i de les
matèries primeres, ens ha dut irremeiablement a
dedicar molts esforços i energies a cercar mesures
per combatre aquesta situació.
Estem davant una nova realitat que no podem
defugir i ens cal ser molt conscients que algunes
coses es troben sota el nostre control i d’altres
no. Malgrat tenir present la fragilitat i el context
de crisi, la incertesa en què ens toca treballar no
alterarà mai la missió del nostre projecte que en moments com els actuals es manté
sòlida i intacta, i més que mai cal defensar-la amb fermesa i convicció. I és que, és en
èpoques de crisi quan els col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat poden
rebre impactes que agreugin aquesta condició de vulnerabilitat.
Insistim en la complexitat de la situació que ens cal gestionar repensant expectatives i
projectes i amb la claredat diària sobre la nostra raó de ser.
Tot i moure’ns en temps convulsos, durant el 2021 La Fageda va continuar generant llocs
de treball, va impulsar nous serveis per a les persones i va treure nous productes al
mercat. En la memòria de l’any anterior dèiem que en els moments de gravetat apareix
el qui som, i que mirant al voltant vèiem un conjunt de persones extraordinàries. Un any
més, i ara que ens apropem als quaranta anys del projecte, ens ratifiquem en aquest
missatge i també en la necessitat de què tothom assumeixi altes quotes de responsabilitat
en pro del bé comú.
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Fets i activitats destacades
El segon any sota els efectes de la COVID
Al llarg de 2021 la pandèmia de la COVID-19,
amb diverses onades, va continuar impactant
al projecte. La gestió de baixes laborals en un
entorn com el nostre, un Centre Especial de
Treball, és complexa. Va caldre tirar endavant
diverses reorganitzacions en torns i horaris per
no afectar l’activitat productiva. Els plans de
prevenció i contingència impulsats l’any anterior
varen ser claus per pal·liar els impactes. Per
segon any consecutiu es va assolir l’equilibri
necessari per garantir la protecció de les
persones i l’assegurament de la producció.
Les mesures restrictives també van obligar a
mantenir tancat durant els tres primers mesos
de l’any el Servei d’Atenció al Visitant, els
treballadors del qual varen desenvolupar en

aquest període tasques en altres departaments
de l’organització.
Una de les accions més destacades que vàrem
dur a terme en aquest context de segon any
de pandèmia, va ser la campanya de vacunació
massiva que vàrem oferir a les persones de La
Fageda. El dia 2 de juny professionals del Centre
d’Assistència Primària es varen traslladar a la
nostra seu per vacunar 139 persones. A banda
d’elles altres 80, en aquest cas del Servei de
Teràpia Ocupacional i de les llars residència
també es varen vacunar.
Al llarg de 2021, 260 persones de l’organització
varen romandre confinades en algun moment a
causa de la COVID.
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Nous serveis per a les persones del projecte

El primer pis compartit del projecte. El servei d’habitatge de La Fageda va posar en funcionament
a la capital de la comarca, Olot, una nova modalitat del servei, el primer pis compartit per a
persones que presenten una discapacitat intel·lectual o trastorn mental. Una iniciativa que permet
a les persones un important estalvi atès que comparteixen les despeses de lloguer i serveis. També
disposen del suport de professionals de l’entitat per dur una vida independent.
Programa Respir de conciliació familiar. Té per finalitat millorar la qualitat de vida familiar posant
a l’abast de les famílies suports puntuals per facilitar diverses activitats del seu dia a dia. Ofereix
acompanyament per a visites mèdiques, vetlles hospitalàries, per assistir a activitats lúdiques, etc.
Es presta amb un copagament de 3 euros l’hora.
L’ampliació de la botiga del Rebost de La Fageda. Aquest servei de venda de productes làctics,
de l’horta i altres aliments i destinat exclusivament a les persones de La Fageda, va ampliar tant la
seva superfície com la seva oferta. Pel que fa a l’alimentació i amb la voluntat de fomentar els bons
hàbits, es va estrenar la campanya Enfruita’t a iniciativa del comitè d’empresa. Un dia a la setmana
a les seccions de La Fageda es reparteix una safata de fruita.
Una nova sala per a primers auxilis i servei de fisioteràpia. La nova sala habilitada per atendre
primeres cures està situada a l’edifici de la fàbrica i des del 2021 també acull sessions de fisioteràpia
gratuïtes per a les persones del Centre Especial de Treball que ho requereixen. El servei també
s’ofereix a la resta d’empleats, en aquest cas a canvi d’un pagament.
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Nous productes i rellançaments al mercat
La posada en funcionament de la planta pilot l’octubre de l’any anterior va fer possible pel 2021
impulsar les innovacions següents:
Rellançament iogurts líquids. Gust millorat, incorporació de sucre de canya i reforç de la
identitat visual amb un envàs amb criteris d’ecodisseny.
Rellançament iogurts desnatats. Reformulació del producte per assolir un gust més suau i
equilibrat.
Iogurt sense lactosa gust de maduixa. Llançat al mercat el mes de setembre per respondre a
les peticions dels consumidors d’ampliar aquesta família.
Iogurt gust de fruites del bosc. Una nova referència per a la gamma dels iogurts de gustos, en
la qual es va donar de baixa el de gust de pera.
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Millores en infraestructures i equipaments
Duplicació de la capacitat productiva de melmelades. Per necessitats de producció l’obrador de
melmelades va passar el 2021 de tenir 8 cassoles a disposar-ne de 16. La decisió d’incrementar
el nombre de cassoles en lloc d’utilitzar un equipament com una gran marmita industrial amb
capacitat per altes produccions, exemplifica com les activitats productives del nostre projecte
són el mitjà per mantenir i generar llocs de treball adaptats a les necessitats de les persones.
Una línia de caixes mixtes a la fàbrica de làctics. Es tracta d’una línia específica per a preparar
caixes mixtes, dites així perquè combinen dues referències diferents de productes. És una
activitat que genera llocs de treball per a persones necessitades d’un suport alt. La línia conté
una cinta transportadora adaptada al ritme de les persones.
Reordenació de l’entrada a la finca Els Casals. L’accés físic a la finca va quedar definitivament
ordenat, regulat i embellit el 2021. L’entrada principal, la que durant molts anys va ser utilitzada
per treballadors, serveis i visitants, ha quedat exclusivament destinada a l’ús dels visitants.
Redistribució de la zona de residus a la finca Els Casals. L’objectiu principal d’aquesta
reorganització va ser complir la normativa vigent en matèria de seguretat i minimitzar l’impacte
visual.
Nova plataforma elevadora per a les podes d’arbrat de l’Ajuntament d’Olot. Aquesta nova
màquina per la secció de jardineria ha permès fer un salt qualitatiu en eficiència, seguretat i
ergonomia a l’hora de dur a terme les podes dels arbres del municipi.
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Premis i reconeixements
Premi Ignasi Pujol del diari ARA al foment de l’emprenedoria. Aquest guardó que reconeix a les
entitats que contribueixen al foment, presència i visibilitat de l'esperit emprenedor, el vàrem obtenir
per l’elecció dels subscriptors del rotatiu i la concessió del premi va tenir lloc el novembre en un
acte al Palau de la Música.
El Premio Emprendedores al president Cristóbal Colón. La revista Emprendedores va premiar
el nostre president i fundador Cristóbal Colón per la seva trajectòria, contribució al sistema
emprenedor, i profunda vocació social al capdavant de La Fageda durant gairebé 40 anys.
Premi de la Fundació Alares. Aquesta fundació ens va concedir el Premi a l'excel·lència en
la prevenció de riscos laborals de les persones amb discapacitat. El jurat té en compte el grau
d'innovació, i el seu impacte social i empresarial.
Escalant posicions al rànquing MERCO. Un any més vàrem ser presents al Rànquing Merco
d’Empreses i Líders Espanya 2021, que reconeix les entitats i líders amb més reputació.
Premi de Carrefour a la millor PIME de Catalunya. Aquest guardó ens el varen concedir per les
votacions fetes pels consumidors.
Al top de les marques de gran consum de tot l'estat considerades de més qualitat pels consumidors.
Elaborat per Focus i en col·laboració amb l’associació Promarca, La Fageda, vàrem aparèixer al top
de les marques de gran consum de més qualitat segons els resultats de “Estudi de percepció de
qualitat i confiança de les marques de fabricant per part del consumidor.”
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L’interès internacional pel projecte
La singularitat del projecte de La Fageda desperta des de fa temps un interès que va més enllà de
les nostres fronteres. El 2021 aquest interès es va concretar sobretot en:
Estada a La Fageda d’una entitat social dels Estats Units. TOSA, una entitat que s'ocupa de
rehabilitar presos i que té en projecte un servei per persones sense sostre a l'estat de Utah va fer
una estada a La Fageda el mes de juny. La delegació de The Other Side Academy (TOSA) va buscar
inspiració en el nostre projecte. La seva presència va generar l’interès de la televisió pública de
Catalunya.
El documental Utopia Iogurt a 2 certàmens dels EUA. Tres anys després de l'estrena del documental
, dirigit per Anna Thomson i David Baksh, es continua presentant a festivals internacionals. El 2021
es va projectar al Sebastopol Documentary Film Festival i The Social Justice Film Festival.
Un documental al canal de TV alemany Galileo. El documental emès pel prestigiós canal va generar
a la seva vegada l’interès d’altres mitjans de comunicació d’Alemanya.
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L’organització
Missió, Visió i 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
Responsabilitat

La Il·lusió

La Integritat

L'Esforç

La Confiança

La Qualitat

Organització jurídica
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 quatre entitats
amb funcions diferents però idèntic objectiu social.
La Fageda Fundació és l’entitat que gestiona l’activitat productiva (fabricació i comercialització de
postres làctics, gelats i melmelades, i les seccions de jardineria, granja i atenció al visitant) i és titular
del Centre Especial de Treball en el seu conjunt. A 31 de desembre de 2021, La Fageda Fundació té 252
persones en nòmina, de les quals 132 presenten una discapacitat intel·lectual i/o un trastorn mental.
La Fundació de Serveis Assistencials de la Garrotxa gestiona els serveis destinats a les persones de
col·lectius vulnerables i a 31 de desembre de 2021, té 49 persones en nòmina, la major part, terapeutes.
El Faig de La Fageda és una empresa d’inserció que té com a missió oferir feina a persones que,
malgrat no tenir cap tipus de discapacitat, es troben en situació de risc d’exclusió. L’estada en aquestes
empreses és d’un màxim de 3 anys ja que estan concebudes com un pas cap a l’empresa ordinària.
El Faig de La Fageda, S.L. té un únic soci que és La Fageda Fundació. A 31 de desembre de 2021, hi
treballen 47 persones en total (34 d’elles en risc d’exclusió social).
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La Fageda, SCCL és una cooperativa de consumidors (originàriament creada el 1982 com a cooperativa
de treball) que té com a objectiu promoure la integració social de les persones que treballen en el
projecte i dels seus familiars oferint formació, acompanyament, oci, espais culturals i esportius així
com aquells que contribueixin a aglutinar i reforçar el sentit de pertinença al “projecte Fageda”.

LA FAGEDA
FUNDACIÓ (CET)
- Fàbrica de làctics
- Melmelades
- Jardineria
- Granja
- Servei de visites
- Servei Prelaboral

FUNDACIÓ DE
SERVEIS
ASSISTENCIALS
DE LA GARROTXA
- STO
- SOI
- Habitatge
- Servei d'inserció
a l'empresa

LA FAGEDA,
SCCL
- Cuina
- Transport
- Botiga interna
- Activitats socials
per als socis

EMPRESA D'INSERCIÓ
EL FAIG DE LA
FAGEDA, S.L.

Activitats socials i assistencials
La Fageda ofereix un ampli ventall de serveis laborals, socials i assistencials
adreçats a les persones de col·lectius vulnerables i que es poden desglossar
en diferents àmbits:

Àmbit sociolaboral
Centre Especial de Treball (CET)
El CET de La Fageda, creat l’any 1985, engloba totes les àrees empresarials de La Fageda que
a totes elles, hi treballen persones amb certificat de discapacitat amb "especials dificultats”. La
Fageda ofereix un ampli ventall de perfils i llocs de treball que s’adapten a les diferents capacitats
i expectatives de les persones. A banda d’oferir feina, el CET disposa d’un equip de professionals
especialitzats (del l'àmbit de la psicologia, treball social, educació social...) que presten atenció i
acompanyament personalitzats tant a les persones com a les famílies.

Empresa d’inserció El Faig de La Fageda
Aquesta empresa va ser creada l’any 2019 per La Fageda Fundació per donar resposta a altres
col·lectius de la comarca en risc d’exclusió social: joves sense estudis ni feina, aturats de llarga
durada, dones que han patit violència de gènere, persones immigrades... L’empresa d’inserció
té com a objectiu definir un itinerari d’inserció amb la persona per tal que desenvolupi una sèrie
d’hàbits i de competències per poder accedir al mercat laboral en un termini màxim de 3 anys.
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Servei d’Inserció laboral a l’empresa ordinària (SIL)
Va ser creat el 2007 per La Fageda amb l’ajuda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat i el Programa Incorpora de la Fundació "La Caixa", amb l’objectiu d’afavorir la
inserció laboral de les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió a les empreses de la comarca.
És un servei d’intermediació laboral que concilia les necessitats del teixit empresarial i de les
persones que atenem. Treballem la formació competencial amb les persones, els oferim suport
en tot el procés d’inserció (adaptació al lloc de treball i seguiment posterior) i paral·lelament
acompanyem l’empresa per tal que la inserció sigui un èxit.

Àmbit de serveis a les persones
Servei de Teràpia Ocupacional (STO)
STO atén a aquelles persones amb una discapacitat psíquica superior al 65%. Al servei s’hi realitzen
activitats rehabilitadores (estimulació cognitiva, logopèdia, psicomotricitat, expressió corporal,
equinoteràpia, etc.) i activitats ocupacionals amb sentit per a les persones: manteniment dels
jardins de la finca, conreu de l’horta ecològica, etiquetatge de les nostres melmelades i gestió de la
botiga interna “el Rebost de la Fageda”. L’objectiu de les activitats és desenvolupar i mantenir les
capacitats de les persones.
El servei està integrat per un equip multidisciplinari de professionals (psicopedagoga, treballadora
social, educadors i educadores).

Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)
La Fageda intenta aportar una solució global a les persones i acompanyar-les al llarg de la seva vida. Al
moment de jubilar-se poden continuar acudint a La Fageda a través del seu Club Social on les activitats
estan orientades a prevenir el deteriorament físic i cognitiu. Per això disposen d’un parc de salut i de
diferents espais on estimular capacitats com la motricitat, la mobilitat i la memòria, entre altres.

Servei Prelaboral
El Servei Prelaboral, creat a finals del 2019, s’adreça a persones que presenten algun tipus de
trastorn mental i té com objectiu ajudar-les a adquirir hàbits personals i laborals i a assolir un grau
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de confiança i autonomia que els faciliti el trànsit al món del treball. El temps d'estada màxim al
servei per garantir l'assoliment dels objectius, és de fins a 36 mesos.

Serveis d’habitatge
Aquests serveis ofereixen un habitatge a les persones de la comarca que presenten una discapacitat.
Comptem amb diversos tipus de serveis per a oferir una resposta a les persones, segons el seu
nivell d’autonomia i el suport que requereixin: el servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar, que
s’ofereix al propi domicili de les persones, un pis amb suport per a persones amb trastorn mental,
i les llars amb suport, amb presència d’un equip de professional tots els dies de l’any i des de 2021
un pis compartit on viuen persones amb CD o TM compartint les principals despeses que genera i
reben un suport per part de l’entitat.
Tots els serveis compten amb un equip de professionals integrat per professionals de la psicologia,
el treball social, l’educació social i la teràpia ocupacional, entre d’altres. En el seu conjunt, atenen
prop de 70 persones. Tenim llista d’espera, tant a les llars residència com el servei de suport a la
llar.

Servei de Lleure
Ofereix activitats lúdiques, esportives i culturals a persones de La Fageda amb l’objectiu d’aconseguir
la seva integració social, ja sigui a través d’accions individuals o col·lectives, participant de les
activitats que ofereix la societat. Funciona els caps de setmana, festius i durant el període estival
de vacances.

Servei de Voluntariat
Es va crear com a tal el 2013. Disposa d’una borsa de voluntaris, majoritàriament del territori, que
contribueixen a la millora de la qualitat del projecte, aportant la seva dedicació a través de la seva
col·laboració en diversos serveis i programes de l’entitat.

Servei de Respir
Impulsat el 2021 ofereix a les famílies suports puntuals en les activitats del dia a dia, com
acompanyament a les visites mèdiques, a vetlles hospitalàries, a activitats d’oci, etc. S’adreça a les
famílies que tinguin un familiar amb discapacitat i s'hi pot accedir amb un copagament de tres euros
l’hora. Té establerta una limitació de 200 hores/any per família.

Àmbit d’atenció especialitzada
Aquest servei ofereix suport terapèutic a persones que presenten una problemàtica personal
complexa. Se’n poden beneficiar tant treballadors del CET com usuaris dels diferents serveis de
l’organització i les seves famílies. El servei el presten íntegrament els terapeutes de La Fageda en
coordinació amb la Xarxa de Salut Mental de la Garrotxa.
L’equip de psicòlogues, treballadores i educadores socials de La Fageda treballa en coordinació
amb els equips tècnics de la Xarxa de Salut Mental, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, el
Servei d’Atenció a les Drogodependències, els Centres d’Atenció Primària, DinàmiG...
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Activitats empresarials
Les activitats productives es realitzen dins el marc del CET de La Fageda i, recentment, de l’Empresa
d’Inserció El Faig de La Fageda. L’ampli ventall d’activitats que es realitzen a La Fageda, permet
trobar i adaptar els llocs de treball segons les capacitats de cadascú. La Fageda se situa entre les
5 primeres empreses de la Garrotxa en nombre de treballadors.

Jardineria
L’any 1983, La Fageda aconsegueix el seu primer contracte i rep l’encàrrec de mantenir les zones
verdes de la ciutat d’Olot. Aquesta activitat s’ha anat ampliant amb els anys. Actualment fa el
manteniment d’espais públics d’Olot, Argelaguer, Sant Jaume de Llierca, Castellfollit de la Roca,
Santa Pau, la Vall d’en Bas, les Planes d’Hostoles i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa. El 2021 també ha participat activament en la posada al dia del Parc de les Olors de Sant
Joan les Fonts i ha estat contractada per l’Ajuntament de Les Preses. La secció ha passat a tenir el
2021 una brigada més, ja en són 9. Destacar també que ha començat a treballar zones verdes d’Olot
aplicant conceptes de biodiversitat en les tasques de poda i sega.
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La granja de vaques lleteres
La granja de La Fageda compta amb 250 vaques de raça frisona, 125 de les quals són vaques adultes
per a la producció de llet i la resta són vedelles joves per a reposició o vaques que es troben en el cicle
reproductiu. La producció de llet de la granja destina íntegrament a l’elaboració de iogurts, postres i
gelats. Donat que a la finca de Els Casals no s’hi poden encabir més vaques, la llet restant necessària
per produir làctics prové d'altres granges del territori proper, els processos productius i el maneig de
les vaques estan homologats per La Fageda i certificats per una entitat independent.

Planta d’elaboració de productes làctics
La producció de postres làctics és, amb diferència, l’activitat més important en termes de facturació i
en generar llocs de treball de La Fageda. Aquests productes es comercialitzen a més de 3.000 punts
de venda. “El iogurt de granja”, elaborat amb la llet de les pròpies granges, ha aconseguit una bona
penetració al mercat, com a marca de producte català de gran qualitat. El iogurt natural de La Fageda
s’ha convertit en el iogurt de marca més venut a Catalunya.
La producció de 2021 d’unitats de 125 grams es va acostar als 92 milions.
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Elaboració de melmelades
L’obrador de melmelades es crea l’any 2012 davant la necessitat de donar feina a 20 persones
amb certificat de discapacitat que presenten una elevada necessitat de suport i que anteriorment
estaven ocupades al viver forestal. Aquesta activitat d’elaboració de melmelades, per les seves
característiques, ha permès obrir el ventall d’oferta laboral de La Fageda. L’any 2021 es van fabricar
123.000 quilos de melmelades de diferents varietats.

Planta d’elaboració de gelats
La producció de gelats s’inicia l’any 2010 a un petit obrador de Badalona i més endavant es trasllada
a Santa Pau, amb la resta d’activitats productives. La línia de gelats de La Fageda es va reformular
completament l’any 2016, tant pel que fa als seus ingredients, al procés de fabricació com al
packaging. Aquest darrer 2021, es van produir 112.000 quilos.

El Servei d’Atenció al Visitant
El SAV, que va en camí de complir vint-i-cinc anys (es va crear el 1998), va rebre l’any passat prop
de 40 mil visitants, malgrat tenir les portes tancades durant el primer trimestre a causa de la
pandèmia. Una tercera part de les visites són de centres educatius.

Serveis centrals i auxiliars
Aquests serveis concentren les feines d’Oficines (Secretaria, Operacions, Socio-laboral, Desenvolupament
de Persones, Finances, IT, Comercial i Màrqueting, Qualitat i Innovació i Comunicació) així com Cuina, i
Neteja. En totes aquestes seccions hi treballa un cert nombre de persones amb certificat de discapacitat o
en situació de risc, desenvolupant feines que els permeten inserir-se a la societat.
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Grups d’interès i comunicació
Grups d’interès
La naturalesa del nostre projecte fa que duem a terme un important treball en xarxa amb les
institucions del territori vinculades als serveis socials i a la salut mental com són el Consorci
d’Acció Social de la Garrotxa, la Xarxa de Salut Mental de la comarca, el Centre d’Atenció a les
drogodependències de la Garrotxa, DinàmiG, l’Institut Municipal d’Educació i els Centres d’Atenció
Primària, entre altres.

A la Garrotxa:
A banda d’aquest treball en xarxa també mantenim aliances, col·laboracions i acords de diversa
índole amb entitats del teixit socioeconòmic, educatiu, lúdic i cultural.
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Estem acreditats amb la Carta Europea de Turisme Sostenible, impulsada per EUROPARC,
la federació de parcs naturals d’Europa. Formem part de la seva Comissió tècnica, com a
representats de les empreses privades de turisme Garrotxa.
Consorci Sigma de Medi Ambient i Salut Pública.
Euram Garrotxa: Membres i per extensió del Campus Garrotxa que organitza activitats diverses.
Turisme Garrotxa: Des de fa anys en formem part, i des del 2020 també a la junta.
Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Associació d’hostalatge: Som empresa col·laboradora des de fa anys.
Instituts de batxillerat d’Olot: Hi mantenim convenis de col·laboració per estudiants en pràctiques.
Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques d’Olot (ESDAP). Hem dut a terme vàries
col·laboracions. El 2021, un mural a la granja.
Camp d’Aprenentatge de La Garrotxa: Col·laborem en l’àmbit de les visites escolars.
Consorci per a la Normalització Lingüística de la Garrotxa: Col·labora en la correcció de textos i
ens ha acreditat com a empresa lingüísticament responsable.
Taula de Mobilitat de la Garrotxa
Pacte per a la formació i l’ocupació.
Fundació Kreas, membres del patronat.

Estem associats també a:
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
Dincat
Sinergrup
FEICAT
ACTAS
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ACELL (Federació Catalana d’Esports per a persones amb discapacitat intel·lectual)
Fenil
AEFY
Cluster FoodService
Coordinadora Catalana de Fundacions
Fundació Impulsa
Locomotora Energètica
AECOC
Factor Humà

Entitats i empreses col·laboradores:
Ajuntament d’Olot
Ajuntament de Santa Pau
Consell Comarcal de la Garrotxa
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
Fundació Llobet i Nicolau
Fundació "La Caixa" a través del Programa Incorpora.
Uria Menéndez
Kantar
Nielsen
Externalia
Colt
Renolit
Biomérieux
Palau de la Música
Arbinger Institute
Bon Preu SAU
Grup Morera
Embutidos Monter
Bugaderia Núria-Olot
Carrefour
Envases metálicos Josep Canut
Noa Brands-Olot
ONCE
Pernils Llémena
Noel
Lamiplac
Ponrec Assessors SL
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Transports Francesc Pau Pont
Transports Tresserras
Mplus Serveis Integrals de Neteja
Recreatius Costa Brava
Rocatomba
Zoetis
Francesc Collell
Mullor

Comunicació
Durant el 2021 vàrem tenir desenes d’impactes als mitjans de comunicació: premsa escrita i digital,
ràdio i TV. A l’estiu va caldre destinar especials esforços a gestionar els impactes generats a causa de
la retirada de quatre lots de flam al mercat. Diferents marques d’alimentació es varen veure afectades
per una alerta alimentària causada per la presència d’òxid d’etilè en algun dels seus productes. Malgrat
que en el nostre cas les anàlisis realitzades al producte final no detectaven aquesta substància vàrem
retirar producte pel principi de màxima precaució. Aquest fet va generar, per una part,que un centenar
de consumidors ens contactessin i per altra, que haguéssim de contactar amb nombrosos mitjans per
tal que divulguessin els fets amb el màxim de rigor.
En l’àmbit digital, el web www.fageda.com va rebre 238.132 usuaris únics (+26% respecte del 2020).
Els continguts publicats a les quatre xarxes socials on tenim perfils varen ser visualitzats més de 5
milions de vegades.
Facebook: 2.094.774

Twitter: 982.287

Instagram: 1.743.999

LinkedIn: 538.000

TOTAL: 5.359.060
L’increment de seguidors a les xarxes socials en relació a 2020 va ser de 9.324 persones.

12.931

28.988
+2.106

+191

20.913

18.595

+4.568

+2.495

Aquesta és l'evolució de seguidors els darrers anys:
81.427

75
72.103

50

0

57.787

2019

2020

2021
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Principals impactes
Impactes socials
Les persones
Aquest és el mapa de les persones que formen part del projecte i específicament aquelles que estan
ateses a través dels diferents serveis.

487 persones

304 persones són de
col·lectius vulnerables

166 llocs de treball
a La Fageda

47 llocs de treball
a l'empresa ordinària*

76 àmbit
ocupacional

15 servei
prelaboral

Àmbit laboral

132 persones en
el CET*

34 persones empresa
inserció*

*202 persones reben treball amb suport

68 persones usuàries
dels serveis d'habitatge

Àmbit ocupacional

Entorn assistencial
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Altres dades
•

La mitjana d’edat de les persones
treballadores de La Fageda és de 41,5 anys.

•

De les 132 persones amb certificat de
discapacitat del CET, 80 són homes (61%) i
51 són dones (39%).

•

De les 34 persones de l’empresa d’inserció
en risc d’exclusió social, 11 són homes
(32%) i 23 són dones (68%).

•

El 78,2% dels contractes laborals són
indefinits.

•

El Comitè de Direcció l’integren 5 dones i 4
homes.

•

El Servei de Valoració de La Fageda,
responsable d’atendre totes les demandes
de persones amb discapacitat intel·lectual
o trastorn mental, va rebre l’any passat 139
demandes (82 de persones de la comarca).
Aquest servei assigna el recurs i l’itinerari
més adequat per a cada persona.

•

De les 132 persones contractades al CET,
130 són persones amb especials dificultats

•

(és a dir, amb un trastorn mental i/o
discapacitat intel·lectual igual o superior
al 33% o bé persones amb una discapacitat
física i/o sensorial igual o superior al 65%).
Es considera col·lectiu d’especial dificultat
per les necessitats de suport que presenten
tant a nivell d’adaptació de llocs de treball
com de professionals de suport. La vocació
clara de La Fageda per donar resposta
d’inserció laboral al col·lectiu amb majors
dificultats queda reflectida amb aquesta
dada.

•

De les 132 persones contractades en el CET,
el 46,9% treballen a la fàbrica de làctics, el
16,6% a jardineria, el 15,9% a melmelades
i la resta, a les altres seccions i serveis de
La Fageda.

•

De les 34 persones contractades a l’empresa
d’inserció, el 46,3% són dones migrades
amb fills, el 27,5% persones aturades
majors de 50 anys i la resta, són persones
d’altres col·lectius en risc d’exclusió social.

Formació i desenvolupament competencial
Durant 2021 es varen impartir unes 3.900
hores de formació, 400 d’elles a persones
del Centre Especial de Treball i de l’empresa
d’inserció en competències tècniques i
transversals.
Matèries vinculades amb riscos laborals,
procediments de qualitat i altres de caràcter
transversal com ara gestió d’equips,
lideratge i treball col·laboratiu varen ser les
majoritàries.
El 2021, es va obrir un Punt Formatiu del
Programa Incorpora de la Fundació "la Caixa"
per potenciar la inserció laboral de col·lectius
en risc d’exclusió social.
Es van dur a terme 2 formacions en neteja

industrial, en les quals hi van participar 25
persones.
Com a novetat destacar que algunes persones
del CET i de l’EI varen participar en un procés
d’Acreditació de competències professionals,
en una prova pilot que servirà per valorar si la
iniciativa tindrà o no continuïtat. És l’oportunitat
d’aconseguir una acreditació oficial mitjançant
la demostració d’allò que la persona és capaç de
fer, a partir de la seva experiència professional
o la seva formació no reconeguda oficialment.
L’obtenció d’un certificat de professionalitat facilita
el desenvolupament professional i personal
millorant el currículum i les possibilitats de
trobar feina. A més, quan s’acaba el procediment,
la persona usuària rep una orientació sobre quin
itinerari formatiu pot seguir.

23

24

Memòria de sostenibilitat 2021 | La Fageda

Els beneficis pels nostres treballadors i usuaris
•

Totes les persones que formen part del
projecte tenen al seu abast la botiga El
Rebost de La Fageda on poder comprar
làctics, melmelades, productes de l’horta,
cítrics i oli a preus especials.

•

Servei de fisioteràpia gratuït pels treballadors
del CET.

•

Servei de menjador i transport també a
preus especials.

•

Activitats de vacances (viatge anual) i de
lleure els dies festius.

•

Des del 2019, La Fageda compta amb un
casal infantil propi que se’n beneficien
més de 30 famílies. En pro de la conciliació
familiar, els treballadors amb fills de 3 a 16
anys disposen del casals i camps de treball
durant els períodes de Setmana Santa,
estiu i Nadal.

Política d’Igualtat de Gènere
La Igualtat de Gènere és un valor intrínsec de
La Fageda. Integrem el principi d’igualtat entre
homes i dones en totes les polítiques de gestió
i desenvolupament del talent, valorant les
capacitats i potencials de la persona i evitant
qualsevol discriminació.
A escala salarial, a La Fageda tenim un conveni
propi en el qual els llocs de treball estan
definits per grups i aquests grups per nivells;

per aquest motiu els salaris s’estableixen en
funció dels requeriments i de l’adequació de la
persona al lloc de treball. Amb el desplegament
del nostre Pla d’Igualtat es vol fomentar la
igualtat de gènere per tal que arribi a tots els
treballadors, usuaris i col·laboradors de La
Fageda, consolidant la cultura fonamentada
en unes actituds positives cap a la igualtat
d’oportunitats implicant a tots els membres de
l’organització.

Aportacions solidàries a la comunitat
Les aportacions solidàries que va fer La
Fageda al llarg del 2021, a més d’una desena
d’entitats que lluiten contra la pobresa, va
ser de 497.200 unitats de làctics (125 g),
valorades en 96.612 €. Entre les principals
entitats beneficiàries, hi figuren el Banc dels

Aliments de Catalunya, Càrites i Creu Roja.
Una altra vintena d’entitats, en aquest cas de
l’àmbit cultural i social, també es van beneficiar
de patrocinis en producte, amb una donació
global de prop de 18.000 unitats de iogurts.

25

Impactes econòmics
Valor econòmic creat
Els ingressos de La Fageda varen sumar 28.223.829 euros el 2021, -1,1% per sota del 2020 que
varen ser de 28.551.559.

La Fageda
Fundació

FSAG

La Fageda
SCCL

El Faig

AGREGAT

CONSO

Valor econòmic creat

25.896.270

1.739.920

394.386

968.932

28.999.508

28.223.829

Vendes netes

23.445.834

0

385.295

0

23.831.129

23.831.129

Altres ingressos

2.450.436

1.739.920

9.091

968.932

5.168.379

4.392.700

Valor econòmic distribuït

24.067.480

1.696.017

440.563

951.957

27.156.017

26.380.338

Costos operatius

16.980.798

270.441

322.055

20.158

17.593.452

17.380.586

6.826.378

1.418.005

118.508

931.799

9.294.690

8.731.877

22.995

2.769

0

0

25.764

25.764

Aportacions a la comunitat

100.774

0

0

0

100.774

100.774

Pagaments a proveïdors de
capital

136.535

4.802

0

0

141.337

141.337

Valor econòmic retingut

1.828.790

43.903

-46.177

16.975

1.843.491

1.826.516

Amortitzacions

2.037.872

67.199

5.725

0

2.110.796

2.110.796

Aportació a reserves

-209.082

-23.296

-51.902

16.975

-267.305

-267.305

31/12/2021

Salaris i beneficis socials
pels treballadors
Pagaments a les
administracions públiques

Ingressos per vendes, prestació de serveis i subvencions
Les subvencions públiques que rep La Fageda només representen el 8% dels seus ingressos totals.
Els ingressos de la Fundació de Serveis Assistencials de la Garrotxa corresponen a prestació
de serveis públics, donat que aquesta entitat s’ocupa de les llars residències, Servei de Teràpia
Ocupacional i altres serveis concertats amb la Generalitat.
Iogurts i postres

20.740.769

Gelats

979.166

Melmelades

621.288

Jardineria

816.362

Servei d'atenció al Visitant (SAV)

265.107

Ramaderia

16.811

Serveis Interns de transport i menjador

394.386

Serveis Centrals

334.509

Concert de serveis amb l'administració pública

1.739.920

Subvencions de l'administració pública

2.315.511

Total

28.223.829
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Balanç social amb l’Administració Pública
El següent esquema mostra com La Fageda,
de cada euro que rep de subvencions públiques
aporta més de 9 euros a l’erari públic, en forma
d’impostos, contribucions socials i valor afegit
dels seus productes un cop posats a la venda.
També es fa una estimació el més objectiva
possible de l’estalvi que suposa per als serveis
socials i la xarxa de salut pública el fet que
les persones ateses per La Fageda estiguin

ocupades en una feina i no a càrrec del sistema
públic. Evidentment, resta per valorar la felicitat
que suposa per a les persones sentir-se útils i
part activa dins les seves famílies i en la societat
en general. Tot plegat el balanç de l’activitat de
La Fageda amb l’administració pública és molt
positiu per aquesta última, la qual cosa mostra
que el seu model de gestió és del tot sostenible.

Càlcul aportació neta de La Fageda

8,9 M€
Aportació
neta Fageda

= 10,9 M€
Benefici
Social

Cost Social

-

1,9 M€
Cost
Social

Benefici Social

Subvencions públiques amb caràcter
assistencial = 1,9 M€

Ingressos per a l’Adm. Pública = 9,5 M€
- Directes = 2,1 M€.
- Indirectes (generats en la cadena de valors
dels productes de La Fageda) = 7,3 M€.
Estalvis per a l’Adm. Pública = 1,4 M €

8,9
M€

Aportació neta aprox. de
La Fageda a l'Administració
Pública

Per cada € que l'administració dona a La Fageda
aquesta n'hi torna 4,6€
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Impactes mediambientals
Amb uns arrelats valors de respecte a les
persones, als animals i a l’entorn i en tant que
projecte social que som, ubicats físicament en
un entorn natural protegit per llei (Parc Natural
de la Zona Volcànica de la Garrotxa), les bones

pràctiques en matèria de sostenibilitat són per
a nosaltres una prioritat. Treballem enfocats cap
a l’economia circular, l’eficiència energètica, la
reducció de residus, la reutilització i el reciclatge.

Accions, equipaments i indicadors destinats a la preservació del medi:
•

•

•

Una depuradora física-química i biològica
que permet tractar el 100% de les aigües
residuals.
Una planta de compostatge per tractar els
purins que genera diàriament la nostra
granja de vaques.
Una caldera de biomassa.

•

Una zona de residus a la finca Els Casals.

•

El cartró del packaging i caixes dels nostres
productes làctics prové de boscos gestionats
de manera sostenible.

•

Accions de conscienciació i formació en
bones pràctiques ambientals a totes les
noves incorporacions.

Indicadors de la gestió mediambiental:
Rebuig
Disminució d’un 17% de la fracció rebuig
respecte el 2020. Aquest descens està sent
progressiu des de 2019, quan es va implantar la

segregació de residus a les diferents àrees. La
segregació ha suposat una millora i ha fet que
els residus valoritzats hagin augmentat un 11%.

2020

vs

2021

Tn rebuig

66,99

-17%

58,26

Tn residu/Tn prod.

5,66

-19%

4,84

10,00

9,04

8,00

7,29
5,66

6,00

4,84
4,00

kg rebuig/Tn produïdes
Lineal (kg rebuig/Tn produïdes

2,00

0,00

2018

2019

2020

2021
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Fangs de la depuradora

Increment de la gestió interna dels fangs de
la depuradora, que ja arriba al 97% del total
generat. Aquesta gestió permet tractar els fans
de la depuradora en la nostra pròpia planta

Neteges fàbrica
+ Sanitaris finca
La Fageda

de compostatge, per després donar-los un ús
agrícola, que acaba generant aliments per a les
nostres vaques.

EDAR LA FAGEDA
(Estació
depuradora
d'aigües
residuals)

Residus fangs
de l'EDAR

Sortida d'aigua
tractada

3%

Gestor de
residus extern

97%

Canals de purí
de la granja

PLANTA
COMPOSTATGE
DE LA FAGEDA

Aplicació
agrícola
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Consum energètic
El 79,09% de l'electricitat consumida durant 2021 procedeix de fonts d'energia renovable:

% Tipus energia consumida 2021

41,14%

37,95%

% energia elèctrica (kWh)
% energia gas propà (kWh)
% energia biomassa (kWh)

16,21%

L’electricitat a la fàbrica i a la granja és d’origen 100% renovable
El consum d'electricitat a fàbrica ha disminuït un 1% respecte l'any anterior i a la granja, un 34%
respecte el 2020. Durant el 2021, es van consumir 4025.446 MWh procedent d’energies renovables
i ha evitat l’emissió 649,30 tones d’emissions de CO2 (una dada que equival a la retirada de 354
vehicles durant un any i el creixement de 572 arbres durant 25 anys).

Biomassa i gas propà
El consum d'energia provinent de biomassa-estella ha disminuït un 10% respecte l'any anterior. El
consum d'energia provinent de gas propà ha augmentat un 20% respecte el 2020.

Consum d’aigua
El consum d'aigua a fàbrica ha disminuït un 11% respecte l'any anterior i ha augmentat un 13% a
granja. El 31% de l'aigua consumida prové de la xarxa i el 69%, de fonts pròpies (pous).

2020

vs

2021

Consum a fàbrica
M³/Tn prod.

5,60

-11%

5,00

Consum a granja
M³/Total animals

3,10

13%

3,50
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Objectius 2022
L’any 2022 La Fageda celebrarà el seu 40 aniversari, una fita que es vol
celebrar i compartir amb tots els grups d’interès i fer de l’aniversari una
palanca que reforci el coneixement i la notorietat del projecte i de la marca.

Àmbit social
Iniciar la primera fase de l’Escola de Noves Oportunitats.
Ampliar el Servei d’Habitatge amb un nou pis compartit.
Aconseguir l’acreditació per impartir certificats de professionalitat vinculats
amb les activitats empresarials de l’entitat.

Àmbit mediambient
Iniciar el càlcul de la petjada de carboni, un ambiciós projecte que ha de
culminar el 2023.

Àmbit econòmic
Ampliar la família de iogurts, llançar al mercat un nou flam i un nou gelat.
Explorar nous mercats, targets i vies de comunicació per incrementar la
notorietat de La Fageda i les seves vendes.
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Annex
La Fageda i els objectius de desenvolupament
sostenible (ODS)
Fi de la pobresa
Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot arreu.
•

Dins el projecte acollim col·lectius que estan en el llindar de pobresa.

•

Donem accés a l'habitatge i a altres serveis bàsics, que suposen una ajuda
considerable per a les famílies que tenen persones amb discapacitat a càrrec.

•

Comptem amb una botiga interna (La Fageda, SCCL) amb productes d'alimentació
a preus accessibles.

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

Fem una producció sostenible.

•

Donació de prop de mig milió d’unitats de iogurts a beneficència (dades 2020).

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

Treballem amb persones amb drogodependències, amb malaltia mental, amb
discapacitat psíquica.

•

Promovem l’activitat física directament als treballadors amb caminades
saludables setmanals.

•

Cultivem 1.600 m² d'hort i venem l'hortalissa a la botiga la nostra cooperativa.
Contribuïm en la millora de l’alimentació dels treballadors.

•

Garantim la seguretat i el benestar dels treballadors.

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

La Fageda s'està acreditant com a Centre Formatiu i podrà lliurar Certificats de
Professionalitat.

•

En funcionament els primers programes formatius en el marc del Projecte
d'Escola de Noves Oportunitats a Olot.
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Igualtat de gènere
Aconseguir la igualtat de gènere a través de l'enfortiment de dones adultes i joves.
•

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…

•

Accés a l'habitatge i als serveis bàsics, que allibera especialment la dona de feines
costoses i absorbents.

•

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

Aigua neta i sanejament
Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i de les condicions de sanejament.
Objectiu 6.3: El 2030, millorar la qualitat de l'aigua reduint la contaminació, eliminant
l'abocament i minimitzant l'alliberament de productes químics i materials perillosos, reduint
a la meitat la proporció d'aigües residuals no tractades i augmentant substancialment el
reciclatge i la reutilització segura a nivell mundial.
Objectiu 6.4: El 2030, augmentar substancialment l’eficiència de l’ús de l’aigua en tots els
sectors i garantir la retirada i els subministraments sostenibles d’aigua dolça per fer front a
l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’aigua.
•

Pràctiques de producció sostenible i reducció de l'impacte ambiental.

•

Depuradora amb un tractament fisicoquímic i biològic, que permet tractar el
100% de les aigües residuals de La Fageda. La qualitat de l'aigua que aboquem a
la llera és molt alta (obtenint una mitjana de 60 de la demanda química d’oxigen,
sobre un màxim de 135 en un Parc Natural).

•

El consum d'aigua a fàbrica ha disminuït un 11 % respecte l'any anterior.

•

Impuls d’accions relacionades amb l’economia circular: 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.

Energia neta i assequible
Garantir l'accés de totes les persones a fonts d'energia assequibles, fiables,
sostenibles i renovables.
Objectiu 7.2: El 2030, augmentar substancialment la quota d’energies renovables en
el mix energètic mundial.
Objectiu 7.3: El 2030, duplicar la taxa global de millora de l'eficiència energètica.
•

El 100% de l'energia elèctrica consumida a La Fageda procedeix d’una
comercialitzadora de fonts d’energia renovable.

•

El 79,09% de l'energia consumida per La Fageda prové de fonts renovables.

•

Pla de mobilitat per venir a treballar, utilització de cotxes d'empresa híbrids i
compres km 0.
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Treball digne i creixement econòmic
Promoure un creixement econòmic sostingut, inclòs i sostenible, una ocupació plena
i productiva, i un treball digne per a totes les persones.
Objectiu 8.5: El 2030, aconseguir una ocupació plena i productiva i un treball digne
per a totes les dones i homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, i la
igualtat salarial per un treball d’igual valor.
•

Oferim treball a les persones en risc d'exclusió de la Garrotxa.

•

Donem feina al 25% del col·lectiu de persones amb malaltia mental o discapacitat
intel·lectual a la Garrotxa en edat activa. Aquesta dada ajuda a reduir l’atur
d’aquest col·lectiu (el més discriminat del mercat laboral) al nostre territori.

•

Tenim una empresa d'inserció per a persones de col·lectius vulnerables de la
comarca (33 llocs de treball).

•

Servei pre-laboral per a 15 persones amb malaltia mental que necessiten un pas
previ a la inserció a l’empresa.

•

Formem part del Pacte per a la Formació professionalitzadora i l'Ocupació de la
Garrotxa.

•

Implantem el teletreball sempre que això sigui possible.

•

Facilitem la conciliació familiar organitzant un casal pels fills de treballadors
durant tots els períodes de vacances a la mateixa finca.

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

La Fageda, una història d'innovació.

•

Promovem la industrialització inclusiva, adaptant les línies de producció al
nostre col·lectiu.

•

Contribuïm a millorar el desenvolupament econòmic de la comarca.

•

Hem implantat un model logístic que redueix la circulació de vehicles pesants a
l'interior de la Reserva Natural i facilita la gestió dels estocs.

Reducció de les desigualtats
Reduir la desigualtat entre i dins dels països.
Objectiu 10.2: El 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política
de tots, independentment de l'edat, el sexe, la discapacitat, la raça, l'ètnia, l'origen,
la religió o l'estatus econòmic o qualsevol altre.
•

Contractes de treball estables (gairebé el 80% indefinits).

•

Promovem el treball inclusiu, independentment de les capacitats, el gènere,
l'origen, la religió o la raça.
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Ciutats i comunitats sostenibles
Crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin inclusius, segurs i resistents.
•

Intentem reduir l’impacte mediambiental negatiu dins el Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa a través d’un pla de mobilitat, propostes per desfocalitzar
el turisme de les zones massificades, desestacionalització del turisme…

•

Transport d'una part de la plantilla en autobús (des d'Olot) i promoció del
"carsharing" per a la resta de vehicles.

•

Gestió eficient dels residus.

Consum i producció responsables
Garantir un consum i patrons de producció sostenibles.
Objectiu 12.3: El 2030, reduir a la meitat el malbaratament alimentari per càpita
a nivell comercial i de consumidors i reduir les pèrdues d'aliments al llarg de les
cadenes de producció i subministrament, incloses les pèrdues posteriors a la collita.
Objectiu 12.5: El 2030, reduir substancialment la generació de residus mitjançant la
prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.
•

Els envasos de gelats i les caixes de cartó de logística prové de boscos gestionats
de forma sostenible.

•

Gestionem els subproductes dels nostres processos perquè puguin servir per a
l'alimentació animal.

•

Tenim una planta de compostatge per tractar els purins que genera la nostra
granja.

•

Pràctiques de producció sostenible, economia circular i reducció de l'impacte
ambiental.

•

Separació de totes les fraccions de residus.

Acció climàtica
Combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes.
•

Estem acreditats per la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) i fem difusió
de totes les mesures que apliquem a favor de la sostenibilitat.

•

Implantació de la recollida selectiva.

•

Intentem aplicar les 3 R (reduir, reciclar i reutilitzar) a l’empresa.

•

Apostem per un turisme de qualitat.

•

Apostant per la sensibilització i formació en bones pràctiques ambientals
específiques del lloc de treball per a les noves incorporacions.

•

Fem comunicacions externes sobre accions ambientals.
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Vida submarina
Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per a
un desenvolupament sostenible.
•

Taller de conscienciació sobre la problemàtica dels microplàstics al mar, a càrrec
de l'ONG Ocean Cats per a 50 treballadors de La Fageda (5/02/2021).

Vida terrestre
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.
•

Fem visites guiades a l'entorn de 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.

Pau, justícia i institucions sòlides
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.
•

Ens qualifiquem com a empresa transparent, ja que cada any realitzem una
memòria de sostenibilitat per rendir comptes.

•

Tenim un codi ètic per tots els treballadors, que vetlla per la pau i la justícia.

Aliança pels objectius
Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar les associacions mundials per a
un desenvolupament sostenible.
•

Aliances estratègiques amb múltiples actors.

•

Transferència de coneixement en emprenedoria social (jornada per a
emprenedors).

•

Estem adherits al Pacte per a la Formació Professionalitzadora i l’Ocupació de
la Garrotxa.
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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

