
  

Qualitat i tradició s’uneixen per al llançament de tres nous 

productes de La Granja elaborats amb iogurt de La Fageda  

 

➢ Fundada l’any 1959, La Granja Foods és líder en l’elaboració d’una àmplia gamma de pa 

de bescuits, magdalenes, galetes i snacks de qualitat superior  

 

➢ A més del sabor, la frescor i els atributs nutricionals que ja ofereixen els productes de La 

Granja, s’hi afegeixen ara les propietats del iogurt de La Fageda   

La Granja Foods, dedicada a l'elaboració de magdalenes i bescuits des de 1959, elaborarà i 

comercialitzarà tres noves referències amb el iogurt de La Fageda. A partir de les receptes 

originals creades i enfornades pels seus fundadors, La Granja incorpora aquesta tardor tres noves 

referències a la seu portfoli: es tracta de les mini magdalenes, el bescuit tradicional i el bescuit 

amb xips de xocolata; totes elles amb el iogurt natural de La Fageda com a principal ingredient. 

Ambdues marques conflueixen en una col·laboració que té la finalitat donar resposta a les 

necessitats de consum a través de la innovació de productes, receptes i processos que permeten 

arribar a un nombre cada vegada major de llars a Espanya..  

La Granja Foods manté la seva fórmula d'elaboració diària per a garantir la frescor i el gaudi de 

totes les seves varietats, aspectes que han aportat singularitat, valor diferencial i la confiança dels 

consumidors. 

Per a La Fageda, aquest cobranding proposat per La Granja Foods arriba en el moment en el qual 

es compleixen els 40 anys de naixement d'aquest projecte social de La Garrotxa (Girona), 

sustentat a partir de l'activitat empresarial dedicada a l'elaboració de iogurts, postres làcties i 

melmelades. 

Precisament els valors de naturalitat i qualitat, units al rerefons social de tots dos projectes, han 

estat els motius que han portat a La Granja Foods a comptar amb La Fageda per a la seva nova 

aposta: “Ens sentim molt orgullosos d'haver convertit  La Granja en un instrument eficaç per fer 

realitat la voluntat de compromís social amb la qual vam néixer promovent la sensibilitat cap al 

benestar i la integració laboral de totes les persones del nostre entorn”, afirma el sotsdirector 

general de La Granja Foods, Sergi López Gol. Des dels seus orígens, La Granja ha estat 

especialment conscienciada i sensibilitzada amb la integració de les persones amb diversitat 

funcional i col·labora, amb organitzacions i projectes en aquest àmbit, com les fundacions 

l’Espiga, Mas Albornà o Pro-Penedès, amb fort arrelament al seu territori. 

Per a La Fageda, “estem davant una aliança carregada de coherència, ja que ens permet alinear 

molts dels valors que han regit el nostre treball durant aquests 40 anys: elaborar productes de 

molta qualitat a través d'una estructura empresarial amb finalitat social. Aquesta col·laboració 

donarà molta visibilitat en diferents zones al nostre iogurt i això també ens enorgulleix” ha valorat 

la directora general adjunta de La Fageda, Sílvia Domènech. 



Sobre La Granja Foods 

La Granja  és una empresa familiar nascuda en 1959 dedicada a l'elaboració de brioixeria natural de qualitat superior a 

partir de les receptes originals i exclusives dels seus fundadors que garanteixen sabor, frescor i valor nutritiu de tots 

els seus productes. Durant la seva trajectòria, La Granja ha treballat amb l'objectiu d'anticipar-se a les necessitats i 

desitjos dels consumidors, apostant per la innovació de processos i de receptes, mantenint el compromís de lliurar 

producte fresc d'elaboració diària. 

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 la prestació de serveis com la jardineria. La fundació, sense ànim de lucre, 

creada pel psicòleg Cristóbal Colón, celebra 40 anys durant aquest 2022. 

www.fageda.com  

 

 

 

http://www.fageda.com/

