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                                                                                                      NOTA DE PREMSA 

 

EL LLANÇAMENT DEL NOU IOGURT AMB GUST DE FRUITES DEL BOSC DE LA FAGEDA 

TANCA L’ANY AMB MÉS INNOVACIONS DE LA SEVA HISTÒRIA  

L’empresa social ha rellançat dues famílies i ha posat al mercat dues novetats més, 

sorgides de l’activitat de la planta d’Innovació, inaugurada l’octubre del 2020 

............................................................................................................................................................ 

Santa Pau, 01 de desembre del 2021.- El 2021 es converteix en l’any amb més innovacions de 

productes de La Fageda amb el rellançament de dues famílies i dues altres novetats. La darrera, 

el nou Iogurt amb gust de fruites del bosc, que es convertirà en l’últim llançament de la 

temporada. L’aposta de La Fageda amb la creació, l’octubre del 2020, de la planta d’Innovació 

s’ha traduït en un rècord històric de millora i creixement del portafolis de la marca. 

Durant el 2021, La Fageda ha apostat, per una banda, per la creació de dos nous productes que 

s’han afegit a la família dels iogurts sense lactosa i dels iogurts de gustos, respectivament: el 

iogurt sense lactosa amb gust de maduixa, llançat al mercat a finals de setembre, i el nou iogurt 

amb gust de fruites del bosc.  

Per altra banda, també s’ha volgut posar en valor famílies de productes ja consolidades al mercat 

amb la seva reformulació i posterior rellançament. Més concretament, les dues famílies 

rellançades aquest any han sigut els tres iogurts líquids, llançats el passat mes d’abril; i els tres 

iogurts desnatats, disponibles des del mes de juny.  

Aquest rècord d’innovació històric coincideix amb el primer aniversari de la planta pilot de La 

Fageda, creada i estrenada pel Departament d’Innovació de la marca amb l’objectiu de crear 

nous productes i transformar els actuals.  La planta va implicar una inversió de 350.000 euros. 

Tota la activitat innovadora d’aquest any s’ha realitzat en aquesta instal·lació dividida en un 

laboratori de proves a escala petita i en un espai semi-industrial. Al laboratori de proves es 

realitzen els primers passos del disseny i l’elaboració dels nous productes. “És on, literalment, 

cuinem tots els nous productes”, explica l’Oriol Gol, director d’Innovació de La Fageda.   

Així mateix, s’hi assaja com s’han d’elaborar els nous productes a la fàbrica abans de la seva 

producció definitiva. “Això ens permet avançar en els nous projectes sense necessitat de 

dependre de la disponibilitat de la fàbrica”, assegura Gol. 
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Cal destacar que, des del Departament d’Innovació de La Fageda, ja s’està treballant en la creació 

de noves referències que arribaran al mercat durant els primers mesos del proper any.  

Sobre La Fageda 

La Fageda és un projecte social amb estructura empresarial, ubicat al cor del Parc Natural de la 

Zona Volcànica de la Garrotxa (Girona). Ofereix un treball real i digne a persones en situació de 

vulnerabilitat  a través de diverses activitats productives (làctics, gelats i melmelades) i prestació 

de serveis com jardineria. L’organització, sense ànim de lucre, creada pel psicòleg Cristóbal 

Colón, complirà quaranta anys l’any vinent. 
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