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La Fageda es manté al top ten de les empreses del sector 

alimentari amb més capacitat per atreure i retenir talent a 

Espanya  

➢ Les dades presentades per l’informe Merco Talento també situa a l’empresa de làctics al 

top 100 del seu rànquing general  

Santa Pau, març de 2022.- La Fageda se situa, un any més, al top ten de les empreses alimentàries 

amb major capacitat per atreure i retenir talent a Espanya, segons la 16a edició del rànquing 

sectorial de Merco Talento. Així mateix, al rànquing general del monitor, l’empresa de productes 

lactis es torna a posicionar com una de les 100 empreses amb més capacitat per a captar talent.  

D’aquesta manera, La Fageda apareix per dotzena vegada consecutiva en un dels informes més 
rellevants de tot l’estat que posa en valor la capacitat de captació del talent de les empreses. 
“Que una empresa d’àmbit social com la nostra, de petites dimensions i tan arrelada al territori, 
aparegui en aquest rànquing on predominen grans corporacions que compten amb recursos 
incomparables als nostres, és molt motivador i revelador alhora del gran valor que té el capital 
humà en projectes com el de La Fageda” assegura Sara Vidal, directora del departament 
d’Organització, Gestió i Desenvolupament de persones a La Fageda. 
 
Els resultats del rànquing són fruit d’un procés de més de 38.500 enquestes que tenen la 
participació de diferents col·lectius que han valorat les empreses presents a l’informe, des de 
treballadors fins a estudiants universitaris. En aquesta edició, com a novetat, també s’ha 
incorporat el concepte d’ESG als qüestionaris realitzats. 
 
Merco Talento és un dels informes que el monitor Merco publica anualment per analitzar les 
diverses dimensions reputacionals vinculades al talent de les companyies. El monitor, referent a 
Iberoamèrica, inclou altres rànquings que avaluen la reputació corporativa de les empreses i els 
seus líders.   
 

 
Sobre La Fageda 

La Fageda és un projecte social amb estructura empresarial, situat 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 a jardineria. La fundació, sense ànim de lucre, 

creada pel psicòleg Cristóbal Colón, celebra quaranta anys aquest 2022. 

www.fageda.com 

mailto:comunicacio@fageda.com
http://www.fageda.com/

