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Resum 

La Fageda és una cooperativa catalana amb èxit que, integra-
da verticalment, produeix tant la llet com els iogurts que després 
comercialitza bàsicament en els grans centres de distribució de 
Catalunya. L’empresa va ser creada amb un objectiu social que 
era el d’integrar persones amb discapacitat psíquica de la zona 
de la Garrotxa. Aquest objectiu ha estat totalment assolit i a més 
l’empresa competeix en el mercat dels iogurts amb dos grans 
multinacionals del sector. Per altra banda en el cas s’identifi quen 
quins han estat els principals factors que han dut l’empresa a 
l’èxit. 

Paraules clau 

Creació, equip, idea, fi nançament, motivació, cooperativa, inserció 
social, responsabilitat social corporativa. 

1. Introducció

La Fageda és una cooperativa creada a La Garrotxa (Girona) l’any 
1982 amb l’objectiu de contribuir a treure les persones amb malal-
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tia mental del seu drama personal i l’inevitable aïllament social que 
sofreixen. La cooperativa va ser creada per Cristobal Colón, actual 
president, amb la col·laboració del Dr.Torrell, cap de psiquiatria de 
l’Hospital de Girona. Quan es va crear La Fageda, els malalts mentals 
de la comarca estaven totalment marginats i tancats en els psiquiàtrics. 
Per a canviar això, 

La Fageda va engegar una experiència pilot amb la finalitat de 
que persones amb discapacitats psíquiques disposessin d’un lloc de 
treball digne. 

2. Breu història

En 1984, amb la col·laboració de l'’Administració Pública i d’una 
entitat bancària, adquireixen la finca agrícola “Mas Els Casals”, amb 
la intenció de centrar les activitats empresarials en l’àmbit agropecuari. 
Això es va fer així, perquè es considerava que el treball amb la naturale-
sa, amb éssers vius (animals i plantes) donaria un significat a l’empresa 
social que es volia construir. En 1985 s’inicien els treballs de ramaderia 
i en 1987 els de viverisme. Amb aquestes tres activitats empresarials 
es construeix el projecte. Paral·lelament, en l’any 1984 es van obrir els 
serveis residencials amb l’objectiu de resoldre una necessitat vital dels 
usuaris, al mateix temps que es posava en funcionament el Servei de 
Teràpia Ocupacional, que oferia assistència a les persones amb un nivell 
de discapacitat més greu. En 1992, amb la incorporació de la normativa 
europea a la legislació espanyola, es van implantar les quotes a la pro-
ducció lletera, la qual cosa duia a centenars de productors a l’abandó 
de l’activitat. La situació productiva de La Fageda dins de la ramaderia 
també estava amenaçada per aquesta nova situació, que podia implicar 
l’abandó de les activitats i, com a conseqüència, la destrucció dels llocs 
de treball. Davant aquesta situació es decideix redisenyar l’estratègia de 
la cooperativa i iniciar el projecte de fabricar iogurts amb la llet produïda 
en la pròpia granja, projecte que reunia tres elements fonamentals: pri-
mer, es garantia la continuïtat de l’activitat ramadera, segon, se seguirien 
creant llocs de treball i finalment, es reforçaven els aspectes qualitatius 
del projecte en la seva globalitat.
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Figura 1: Logotip de La Fageda.

3. La fi gura de l’emprenedor

Als 13 anys, Cristóbal Colon perd al seu pare i comença a treballar 
com aprenent de sastre en l’empresa familiar, però aviat s’adona que aquest 
no és el seu món i decideix passar al camp de la psiquiatria. Després de 
treballar en diferents centres psiquiàtrics i estudiar la carrera de Psicologia, 
en 1982 es trasllada a la Garrotxa per motius personals amb la seva dona i 
inicia l’aventura de La Fageda. Eren 14 malalts mentals i dos psicòlegs que 
van sortir de l’hospital psiquiàtric de Girona amb la intenció de muntar una 
empresa. Segons el sr. Colón, van muntar l’empresa en ordre invers al que 
faria qualsevol empresari. Es va muntar l’empresa perquè volien contractar 
uns treballadors i després van buscar un projecte empresarial. Al cap de 22 
anys sumen més de 200 treballadors i és la tercera empresa fabricadora de 
iogurts de Catalunya. 

Per a Cristóbal Colón existeixen 5 claus que ha de complir un empre-
nedor amb èxit: 

1.  Tenir clara la idea que la dignitat de la persona és un element fona-
mental.

2.  Tenir una voluntat de ferro per a llençar endavant el projecte. 
3.  Veure les oportunitats, més que els problemes. 
4.  Ser realista: humilitat, realisme i objectivitat.
5.  Sumar els esforços de totes les persones que estan dins de 

l’organització. 
Estem davant un emprenedor que combina els aspectes socials i 

econòmics. 
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4. Aspectes socials

En els seus 22 anys d’existència, La Fageda ha resolt la problemàtica 
social per a la qual va ser creada. Facilita treball i habitatge, o sigui, intenta 
donar sentit a les vides de totes les persones adultes de la Garrotxa que 
sofreixen discapacitat psíquica o trastorns mentals severs. En La Fageda 
treballen 120 usuaris i 80 professionals. Ara per ara, no hi ha ningú en 
aquesta comarca que es trobi en aquestes condicions i no tingui treball. És 
un fet únic, com a mínim a Espanya. Tot el món té cabuda en La Fageda, 
des dels disminuïts psíquics lleus fins als malalts mentals severs, els psi-
còtics, els esquizofrènics... De fet, es distingeixen tres grups, en funció, no 
de les característiques intrínseques de les persones que es volien incorporar 
al projecte, sinó de les seves capacitats per a adaptar-se: 

-  Les persones que tenen la suficient capacitat i condicions per a entrar 
a treballar en empreses ordinàries.

-  Les persones que, fins i tot amb les seves manques psíquiques o físi-
ques, estan en condicions d’incorporar-se a una activitat productiva.  

-  Les persones que no es troben en condicions per realitzar activitats 
productives. 

Actualment, La Fageda atén un total de 120 persones amb discapacitat 
o malaltia mental, cobrint, com s’ha dit, el conjunt de demandes de treball 
d’aquests col·lectius. La Fageda ha creat una empresa de jardineria que dóna 
servei a la major part dels municipis de la comarca i al Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa i la granja de vaques lleteres més gran de la 
comarca. Des de l’any 1992 està construint una marca de productes lactis, 
sent el tercer fabricant de iogurt de Catalunya. La Fageda intenta aportar una 
solució global als seus treballadors. Els qui es jubilen, poden continuar anant 
a la cooperativa a través del seu Club Social. De la mateixa manera, aquells 
usuaris que no tenen família o la família dels quals no els pot atendre, viuen 
en pisos tutelats en el centre de la localitat d’Olot. Així mateix La Fageda els 
ofereix activitats d’oci. Les prop de 80 persones que es beneficien del règim 
de Centre Especial de Treball estan repartides entre les quatre activitats pro-
ductives que desenvolupa La Fageda. Es tracta de disminuïts o malalts men-
tals que poden incorporar-se a un treball productiu. Estan contractats, cobren 
sou i paguen cotitzacions socials. Les altres 40 persones que no reuneixen 
les condicions per a treballar en un procés productiu, desenvolupen tasques 
pròpies del Servei de Teràpia Ocupacional. 

De les persones abans esmentades, 35 viuen en les llars-residència, 
especialment adaptades i equipades per a atendre aquest col·lectiu a partir 
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de les 18h de dilluns a divendres i durant tot el cap de setmana. Amb la 
finalitat de cobrir els temps lliures, també es desenvolupen activitats d’oci i 
esplai. Creiem important destacar que totes les activitats assistencials estan 
coordinades pel consorci de Serveis Socials de la comarca de La Garrotxa, 
des d’on es treballa en equip i de forma coordinada amb tots els agents que 
intervenen de forma directa o indirecta en la problemàtica dels col·lectius 
s’atenen: institucions pedagògiques, psicosanitàries i familiars.  

Figura 2: Principals magnituds de la Fageda 2005

Nombre total de treballadors i persones assistides 203

Ràtio usuaris / professionals 70%

Persones en residència 40

Iogurts produïts a l’any 30.000.000

Nombre de vaques (granja de vaca de llet) 500

5. Línies d’activitat empresarial

Pel que fa a l’àmbit empresarial, hi ha quatre activitats que es desenvo-
lupen satisfactòriament, tant en l’aspecte econòmic com en l’aspecte social 
social/terapèutic:

-  La secció de jardineria suposa prop del 80% de l’activitat de jardineria 
urbana de la comarca, cosa que implica una molt bona col·laboració 
amb l’Administració Local, treballant en la majoria d’ajuntaments 
de la Garrotxa. És una de les empreses més importants del sector i és 
una activitat amb un alt contingut d’integració social.

-  El viver de planta autòctona es dedica a la producció aproximadament 
de 1.500.000 de plantes a l’any, destinades a la restauració paisatgís-
tica i a la reforestació, que subministren a clients de tot l’estat.

-  La granja de vaques té una capacitat de producció de 2.000.000 de 
litres de llet a l’any i alberga un total de 500 caps de bestiar, sent mun-
yides 250 vaques adultes. És l’explotació més gran de la comarca. 

-  La fàbrica de iogurts (ara fa 10 anys de la seva engegada ) està 
produint 30.000.000 unitats a l’any. En l’actualitat és l’activitat més 
important en termes econòmics de la Cooperativa La Fageda, apor-
tant un 80% de la facturació total.
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-  Els lactis de La Fageda es comercialitzen en les principals empreses 
de distribució i en institucions hospitalàries. “El iogurt de granja” ha 
aconseguit fins ara una bona penetració en el mercat, com a marca 
de productes catalans de gran qualitat. 

Estem davant una empresa diversificada en productes i alhora integra-
da verticalment produint la llet i els derivats làctics com són els iogurts.

6. Organització

En l’àrea organitzacional, La Fageda compta amb unes modernes 
instal·lacions, homologades des del mateix moment de la seva fundació, per 
la Unió Europea, i avalades per la Certificació de Qualitat ISO – 9001-2000 
per a poder seguir el procés productiu. Està considerada com “una explo-
tació agrària prioritària” que és una certificació que atorga el departament 
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. Per altra banda, s’ha acollit al 
sistema Leader Plus de la UE en dues de les seves convocatòries i han obtin-
gut ajudes després d’un procés d’avaluació i de realització de programes de 
millora. La societat està estructurada al voltant de 3 entitats jurídiques: 

-  Cooperativa La Fageda. És propietat dels treballadors (discapacitats 
psíquics/o malalts mentals) que en començar a treballar automà-
ticament són propietaris, després del pagament d’una quota de 30 
euros.

-  Fundació SAG, formada per un grup de psicòlegs que segueixen 
personal i laboralment a cada treballador. 

-  Fundació SENTIDO, que engloba els serveis comuns a totes les 
estructures. Inclou els departaments financer, comercial, comunica-
ció, producció i recursos humans. En aquest sentit, la cooperativa 
existeix fonamentalment per al benefici dels seus propis afiliats i la 
llei de cooperatives estableix un règim fiscal específic per aquestes 
societats que responen al principi de fomentar les societats coopera-
tives en atenció a la seva funció social.  

7. “La missió” de la fageda

No estem parlant d’un projecte econòmic ni tan sols purament empre-
sarial. L’objectiu és social, però com més èxit tingui l’empresa, més reeixi-
da serà igualment com institució social. És una institució que ha engegat 
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un procés de rehabilitació de persones amb una estructura psicològica 
deteriorada, dependents, inútils, no valorats, no reconeguts... que mit-
jançant el seu treball recuperen l’autoestima, se senten útils, importants, 
reconeguts per la resta de la societat. 

Es tracten a les persones amb tota la seva dignitat. No es parla de 
discapacitats “o disminuïts”, sinó de persones amb capacitats diferents, 
perquè “tots tenim diferents capacitats”. 

Les persones que treballen a La Fageda poden desenvolupar les seves 
capacitats o bé en la vaqueria (500 caps de bestiar), en la secció de jardine-
ria que treballa com guardaboscos del Parc Natural, en el viver de plantes 
de reforestació o en la planta d’elaboració de iogurts (prop de dos milions 
al mes). Aquestes persones que no tenien iniciativa, motivació, que se 
sentien una càrrega per a la família i la societat, que es veien ells mateixos 
com un entrebanc, ara se senten rehabilitats socialment, perquè treballen 
en una empresa que fa “els millors iogurts del món”. La Fageda va néixer 
i treballa en la mateixa comarca on té la seva seu. Desenvolupa totes les 
seves activitats institucionals i assistencials en coordinació amb els éssers 
públics locals. La qual cosa, entre altres factors, ha fet possible que la 
comarca de la Garrotxa s’hagi convertit en una regió paradigmàtica pel 
que fa a la integració de persones amb dificultats. En la resta de Catalunya 
l’atur entre les persones amb malaltia mental severa se situa prop del 90%. 
Al 2005, La Fageda va facturar 6,5 milions d’euros, sent una de les pri-
meres empreses de la comarca en volum de negoci. Pel que fa a la creació 
de llocs de treball, actualment dóna treball o ocupa a 203 persones, havent 
creat 20 nous llocs de treball en els últims 3 anys. Aquest fet és especial-
ment remarcable en una empresa del sector primari. Per a una comarca on 
el mitjà natural és la seva raó de ser, aquest fet és especialment important, 
com també ho és per a la dignificació del nostre sector agrícola, el fet que 
La Fageda hagi obtingut el premi a la millor llet de les comarques gironi-
nes lliurat pel president de la Diputació de Girona. 

8. Aliances estratègiques

La Fageda és soci fundador de CLADE, primer grup cooperatiu català, 
que reuneix 9 cooperatives o societats laborals pioneres en els seus respec-
tius sectors d’activitat. Els punts que uneixen aquestes empreses són els 
seus plantejaments filosòfics, d’empresa i altres temes. Aquest any també 
ha participat en la creació de SINERGRUP, una associació de Centres 
Especials de Treball de Catalunya que dóna treball a prop de 3.000 perso-
nes. Amb aquests dos ambiciosos projectes, La Fageda es posiciona clara-
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ment per a la promoció de l’economia social i d’un cert model d’integració 
laboral a través de l’empresa protegida. 

Diverses entitats han ajudat a impulsar inversions importants que 
sobrepassen la seva capacitat de finançament (una cooperativa no té socis 
capitalistes): 

- Obra Social Cajamadrid 
- Fundació Fèlix Llobet i Nicolau 
- Obra Social Caja Sabadell 
- FUNDOSA - Fundació La Caixa 
- Obra Social Caja Girona

Al contrari del que fan moltes empreses, l’estratègia de La Fageda 
passa pel no creixement. Es tracta d’implementar l’estratègia de futur 
que els ofereixi més possibilitats per a mantenir el projecte en el temps. 
L’estratègia passa per un creixement intern, de consolidació. 

9. Mercat

És important assenyalar que el mercat en el qual opera La Fageda es 
caracteritza, d’una banda, perquè les marques amb les quals competeix 
pertanyen a dues grans multinacionals con són Danone i Nestlé, i per 
un altre, pel fet que els seus clients són les empreses de la distribució, 
que estan en un procés de màxima concentració, reduint-se en nombre i 
augmentant de forma imparable la seva capacitat de compra i, per tant, de 
negociació. En paraules del sr. Colón: ”el gran repte va ser obrir-nos camí 
en els canals de distribució. Vendre iogurts al Carrefour va ser més difícil 
que gestionar els problemes que puguin sorgir al treballar amb malalts 
mentals”. Es tracta d’un mercat altament competitiu on ni les marques 
multinacionals competidores, ni les grans cadenes d’alimentació tenen en 
compte que es tracta d’una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de 
lucre. A nivell publicitari La Fageda no fa publicitat dels treballadors de la 
seva societat. De fet, el pressupost publicitari és nul. 

10. Reconeixement públic

La cooperativa La Fageda ha creat, en aquests anys, un model d’empresa 
social, és a dir, de gestió empresarial amb un objectiu social, que és perfectament 
exportable. A part de generar riquesa en la comarca on treballen i solucionar un 
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problema d’inserció laboral i social, aquest projecte ha marcat un referent, no 
només en el nostre país, sinó també a nivell estatal i internacional. 

El reconeixement públic queda patent, entre uns altres pels següents 
premis:   

-  En 1997 amb el lliurament de la Placa Francesc Macià de la 
Generalitat de Catalunya.

-  En 2003 reben el premi a la Qualitat de la Generalitat de Catalunya, 
el premi Carrefour a la millor empresa agroalimentària, el premi 
ONCE a la Solidaritat i a la Superació i el premi a la millor Acció 
Social que donen els diaris Expansió i Actualitat Econòmica.

-  En 2004 seleccionen La Fageda per participar en l’exposició de 
“Bones Pràctiques de l’Àmbit Econòmic, Empresarial i Social” del 
Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 

-  En 2005 obté el premi de la Fundació Empresa i Societat a la millor 
iniciativa d’inserció laboral (Madrid, abril 2005) lliurat pel presi-
dent del Govern central, i és designat “Empresari Social de l’Any 
a Espanya” per part de la Schwab Foundation de Ginebra, que està 
lligada al Fòrum Econòmic Internacional de Davos. La Fageda 
també ha estat distingida amb el premi Treball sense Barreres atorgat 
pel diari “Dossier Económico” en la vuitena “Nit de l’Economia i 
l’Empresa”.

-  En 2006 obté el premi Randstad Fundació a l'Acció Social 2005 
juntament amb Iberia, Renfe i Fremap.  

-  Al febrer 2007 obté el premi que atorga el Periòdico de Catalunya i 
TV-3 en l’apartat d’iniciativa Solidària

Figura 3: Evolució de la facturació, excedents i nombre de treballadors 
de La Fageda

Any
Facturació Excedents Treballadors

euros euros

2001 4.279.886 117.734

2002 4.843.946 162.414 123

2003 5.207.420 224.352 144

2004 5.740.633 141.418 155

2005 6.050.773 149.705 157

Nota 1. La facturació no inclou la producció de la granja, estimada a preus de mercat en uns 
700.000 euros anuals
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11. Conclusions

La Fageda és una cooperativa catalana d’iniciativa social sense ànim 
de lucre, que té com finalitat la integració sociolaboral de les persones de 
la comarca de la Garrotxa que sofreixen discapacitat psíquica o trastorns 
mentals severs. En els seus 22 anys d’existència La Fageda ha resolt la 
problemàtica social per a la qual va néixer. 

Com factors claus de l’èxit de La Fageda destaquem, en primer lloc, 
l’equip directiu de la cooperativa que, liderat per Cristóbal Colón, ha 
combinat amb uns bons resultats els objectius socials i econòmics de 
l’empresa. 

En segon lloc, la forma jurídica de l’empresa és la que millor s’adapta 
a les seves necessitats. En aquest sentit la cooperativa existeix fonamen-
talment per al benefici dels seus propis afiliats i la llei de cooperatives 
estableix uns règims fiscals específics per aquestes societats que responen 
al principi de fomentar les societats cooperatives en atenció a la seva fun-
ció social. 

En tercer lloc, La Fageda s’ha adaptat a l’entorn de forma ràpida i efi-
cient quan al 1992 amb la incorporació de la normativa europea a la legis-
lació espanyola, s’implanten quotes a la producció lletera. Davant aquesta 
situació l’empresa decideix un canvi en l’estratègia i fabrica iogurts amb 
la llet produïda en la seva pròpia granja, reforçant d’aquesta manera els 
aspectes qualitatius del projecte en la seva globalitat. 

En quart lloc, La Fageda s’ha fet un espai en el competitiu món dels 
productes derivats dels lactis. Ha construït una marca que competeix a 
Catalunya amb dues grans multinacionals i ha sabut negociar amb les 
grans empreses de la distribució un espai pels seus productes en igualtat de 
condicions. En aquest sentit la cooperativa és una organització de factors 
de producció que actua en el mercat, en les mateixes condicions a les de 
qualsevol empresa i en paritat de competència. L’empresa ha afrontat amb 
èxit el procés d’integració vertical, competint en dos sectors tan difícils 
com són el primari i el de la distribució alimentària . Ha trobat un equilibri 
allà on moltes empreses han fracassat. 

En cinquè lloc, ha trobat la col·laboració dels socis necessaris per 
plantar cara al creixement. Són prestigioses institucions nacionals les quals 
han donat suport a aquesta ambiciosa iniciativa empresarial on el principal 
objectiu és de caràcter social i no tant econòmic. 

Finalment, tot això s’ha vist recompensat pels diversos premis que ha 
rebut al llarg de la seva trajectòria.


