La Fageda estrena Arrelats, una comunitat per a donar a conèixer
l’univers del projecte amb experiències i continguts exclusius
➢ Aquesta iniciativa s’emmarca dins del seu 40è aniversari per enfortir i fer més pròxima la
relació amb els seus consumidors i seguidors.
Santa Pau, juny de 2022.- La Fageda posa en marxa Arrelats, la nova comunitat que reuneix a
totes les persones que comparteixen el sentit i els valors del projecte social, i que el volen
conèixer i viure a fons. Aquesta iniciativa neix en el marc de la celebració del seu 40è aniversari,
amb l’objectiu d’enfortir i fer encara més pròxima la relació amb els seus consumidors i seguidors.
Amb l’eslògan ‘Benvinguts al món La Fageda’, tots els que formin part d’aquesta comunitat
podran gaudir d’experiències i continguts exclusius. A més, tots els que s’inscriguin durant aquest
any entraran en un sorteig per guanyar un viatge en globus per a dues persones, un lot de
productes i una visita a La Fageda.
“Ens fa molta il·lusió estrenar Arrelats, perquè reafirma a les persones com un dels grans pilars
del nostre projecte i ens permet enfortir el vincle que tenim amb totes les persones afins a la nostra
filosofia i valors”, assegura Francesc Galí, director de màrqueting de La Fageda. Per formar part
de la comunitat d’Arrelats es pot fer el registre a la seva pàgina web o de manera presencial al
Servei d’Atenció al Visitant, a la seva seu de Santa Pau, ubicada al Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa (Girona).
Màgia i música, les primeres activitats dels arrelats
La comunitat va iniciar les seves experiències exclusives el passat diumenge, 19 de juny, amb
l’activitat ‘Fageda i Màgia’, una forma única i divertida de visitar l’univers de La Fageda gràcies als
trucs del Mag Nani. Aquesta activitat, pensada tant per petits com per adults, també es podrà
realitzar els propers 3, 17 i 24 de juliol.
Els arrelats també tindran l’oportunitat de gaudir de dues experiències més organitzades per a la
resta de l’any. Una d’elles és ‘Música al Mas’, un concert de música clàssica on les peces de Mozart
i Haydn aportaran simfonia i ritme a la visita a les instal·lacions. L’altre activitat que els arrelats ja
poden reservar és ‘Viu i Tasta La Fageda’, una ocasió idònia per a descobrir i aprendre com
s’elaboren les melmelades de l’empresa social a través d’un taller de cuina guiat per
professionals. A aquestes experiències s’incorporaran de noves, conjuntament amb el llançament
de novetats de productes làctics.
El iogurt Orígens arriba als lineals
Coincidint amb la data del llançament d’Arrelats, a partir d’aquesta setmana es podrà començar
a trobar als lineals Orígens, el iogurt natural d’edició especial de La Fageda per celebrar el seu 40
aniversari.
Aquesta innovació, que combina les millors característiques dels seus iogurts naturals i grecs, es
va presentar a la fira Alimentaria el passat mes d’abril com un homenatge als orígens del projecte.

Es tracta d’un producte singular que conserva la naturalitat de l’autèntic iogurt de granja, i que
s’uneix a l’àmplia família de iogurts de La Fageda durant tot l’any 2022.
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

