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PREàMbUL

Aquesta guia ha estat elaborada dins del marc del 

projecte IMPULS, del Departament d’Empresa i 

Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per els 

anys 2010-2011, dins de les accions integrades per 

l’ocupació amb entitats locals.

Els objectius d’aquesta iniciativa són els següents:

• Visibilitzar les empreses i persones que treballen 

em aquest sector en el territori.

• Donar a conèixer experiències empresarials 

més sostenibles amb el medi ambient.

• Animar a les persones emprenedores a iniciar 

nous models de negocis que utilitzin els recursos 

de manera eficient i siguin socialment incloents.
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AGRAÏMENTS

Voldríem agrair la participació de totes les 

persones que han perdut una mica del seu temps 

col·laborant amb les entrevistes realitzades per a la 

elaboració d’aquesta guia de bones pràctiques en 

empreses verdes de la província de Lleida. El seu 

cas d’innovació és un exemple per a tots els que 

volen emprendre en aquest sector.
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PRÒLEG

Amb aquesta guia hem pretès treure a la llum 

experiències de persones que ha apostat per 

l’economia verda com a model de negoci, que 

creuen en la seva filosofia i en el manteniment del 

medi ambient. 

Aquesta consciència ecològica ha portat a aquests 

homes i dones a ocupar-se i generar ocupació en un 

sector emergent i que, gràcies a ells i elles, ja s’està 

convertint en una realitat canviant, que evoluciona 

en funció de la detecció de noves necessitats de 

la societat, aconseguint assegurar el benestar 

humà i reduint els riscos mediambientals per a les 

generacions futures. 

“ Tu deus ser el canvi que desitges veure en el món”

Mahatma Gandhi
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En què consisteix el seu projecte empresarial? 
A L’Olivera cultivem vinyes i oliveres i elaborem vins 
i olis tractant d’expressar d’allà on vénen: un origen, 
una terra i una gent.
Som una cooperativa d’integració social, que 
incorpora persones amb dificultats que participen 
activàrement en tot el procés. Estem convençuts que 
el treball és una experiència vital i emocional.
Vàrem començar aquesta aventura l’any 1974 a 
Vallbona de les Monges, a la Catalunya d’interior.
El resultat d’aquesta feina és un ventall de vins i olis 
diferents que us convidem a descobrir.
L’entorn de Vallbona ens ha convidat des del principi 
al repte següent: arribar a fer productes de la nostra 
herència agrària (com el vi i l’oli) que fossin reflex 
de la seva terra i les seves formes, del clima, de les 
varietats conreades.
Treballem respectant els cicles de la natura i aplicant 
els criteris de l’agricultura ecològica. Les nostres 
finques estan certificades (estem en procés de 
conversió).
Mantenim el treball manual sobre la vinya (formant-
la, podant-la, orientant-ne la vegetació i veremant-la) 
i les oliveres (esporgant i collint). Etiquetem a mà i 
numerem una a una les ampolles de vi i d’oli. Un 
treball manual i a escala humana que ens estructura 
i permet que aquelles persones amb dificultats que 
formen la cooperativa trobin un espai al seu ritme 
que, sense forçar-les, els exigeixi i ajudi a superar-se.

Per què es va decantar per aquesta activitat?  
Era l’única alternativa que hi havia en l’entorn rural 
en el que ens movíem.

Considera que la seva activitat és innovadora? Per 
què?
Sí, per les següents raons:

Si bé molts projectes es desenvolupen en medis rurals, 
pocs limiten la seva acció en la mateixa activitat 
agrícola i menys tanquen el cercle de producció, 
elaboració i comercialització, en la línia dels nous 
postulats d’una agricultura pagesa que emergeix a tot 
el món com a resposta a la crisi del model agrícola 
industrial.

El nostre projecte s’inscriu en dues tasques: la 
viticultura de qualitat amb l’elaboració de vins 
d’alta gamma i el món de l’oli d’oliva verge extra. 
Tots dos tenen un gran valor afegit, des del punt 
de vista econòmic però també del punt de vista 
cultural i és una activitat innovadora que a Espanya 
s’ha desenvolupat d’una manera espectacular. 
Apropar el món de la viticultura i l’oli a persones 
amb discapacitat suposa exercir una activitat que 
la societat reconeix d’alt prestigi. Són tasques amb 
alt nivell de formació, aprenentatge i tecnologia 
però també amb una alta relació amb el territori i 
per tant amb la seva conservació i amb la natura, el 
clima, que condiciona l’evolució de la qualitat dels 
productes. També amb una relació molt important 
amb la cultura i la identitat de les poblacions rurals 
que han definit els cultius i els paisatges.

Els nostres vins i olis tenen ànima social. Són vins 
socials, que dignifiquen a les persones discapacitades 
d’una manera especial.

EMPRESA: L’Olivera
Cultiu i producció de vins i olis ecològics.

La Plana s/n 
25268. Vallbona de les Monges (Urgell)
Tel. 973 33 02 76
http://www.olivera.org

PERSONA ENTREVISTADA: Carles de  Ahumada Batlle
Edat: 62 anys
Càrrec: director
Breu presentació de la persona entrevistada:
Natural de Barcelona, visc a Vallbona de les Monges 
des de l’any 1979. Participo a la cooperativa l’Olivera 
des de l’any 1980. 
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Creu que la seva empresa incorpora bones pràctiques 
de gestió empresarial, ambiental o social? Quines?
Pla estratègic, memòria de sostenibilitat, RSE, balanç 
social.
Treball amb Hobest (País Basc - Catalunya) sobre nous 
models d’organització empresarial i autogestió per a 
una societat del coneixement.

Té relació amb altres productors o empreses de 
característiques similars a la seva? 
Sí, en empreses del sector vitivinícola a través de la DO 
Costers del Segre o de l’Associació Vinícola Catalana, 
de l’ADV ecològica,  amb entitats socials de Lleida 
amb l’associació ALLEM i a nivell català amb Dincat.

Quin és el vostre mercat? 
La clientela ha anat creixent i s’ha fidelitzat. El client 
quan compra valora el producte, la qualitat, el territori, 
el seu valor ambiental, el valor social,....

Quina és la seva opinió sobre la situació actual 
d’aquest sector?
Les petites experiències només sobreviuran si treballen 
el valor afegit dels elements anteriors.

Com veu el futur de la seva empresa? 
Crec que tenim futur.

Té previst endegar un nou projecte o producte, 
properament?
Hem engegat en agricultura periurbana un projecte 
vitivinícola d’integració per a 12 persones amb risc 
d’exclusió a la zona del Parc Natural de Collserola 
(Barcelona).

La seva empresa ha rebut algun premi? 
Medalla d’agricultura. Placa d’agricultura, Placa 
Francesc Macià (Treball). Premi primer de Maig “Joan 
Codina” de Fundacions Comaposada i Campalans. 
Premis Lo a la responsabilitat social de la Diputació 
de Lleida. 

Expliqui alguna anècdota curiosa que li hagi succeït 
des de que vàreu endegar el projecte.
No sabria precisar una en concret.
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En què consisteix el seu projecte empresarial? 
IBERTRUF projecta i executa qualsevol projecte 
relacionat amb el món de la tòfona. Es fan tràmits 
concrets com pot ser la interpretació d’uns resultats 
o bé l’execució total d’una plantació dedicada al 
cultiu de la tòfona (tramitació d’ajuts, treballs previs, 
marcació, plantació, ballat (tancat), manteniment, 
recol·lecció i venda de les tòfones). IBERTRUF 
disposa de plantacions pròpies dedicades al cultiu 
d’aquest fong.
IBERTRUF també comercialitza tòfones fresques 
durant les temporades de recol·lecció d’aquest fong. 
L’activitat es va iniciar l’any 2008 amb la finalitat de 
donar resposta a qualsevol projecte o inquietud que 
hi hagi sobre aquest fong.

Per què es va decantar per aquesta activitat?  
Per vocació professional.

Considera que la seva activitat és innovadora? Per què?
Sí, perquè tot i ser un cultiu amb molts anys de 
tradició en algunes zones, hi ha una manca d’oferta 
privada per donar resposta a totes les preguntes i/o 
oportunitats sobre el cultiu d’aquest fong al món rural.

Creu que la seva empresa incorpora bones pràctiques 
de gestió empresarial, ambiental o social? Quines?
Sí, ja que en tots els projectes s’intenta minimitzar al 
màxim l’impacte sobre el territori.
A part, en tots els projectes es treballa sempre amb 
gent del territori per crear vincles de proximitat a les 
zones on es realitza una plantació.

Té relació amb altres productors o empreses de 
característiques similars a la seva? 
Sí, hi tenim una relació de tipus professional i 
comercial. Ens aporten experiències en diversos 
projectes, serveis tècnics, feines concretes i productes 
en funció de l’oferta i la demanda.

Quin és el vostre mercat? 
Tenim mercat de proximitat, nacional i internacional. 
Els clients són molt heterogenis des del primer 
moment fins a dia d’avui. Hi ha clients fidels per 
qualitat i relació qualitat-preu.

Quina és la seva opinió sobre la situació actual 
d’aquest sector?
És un sector que creix lentament degut al llarg termini 
en obtenir resultats de les actuacions realitzades. 
A dia d’avui, tot i les retallades dels ajuts, el sector 
ha continuat invertint, fet que demostra la credibilitat 
en els diferents projectes, independentment de les 
ajudes de les administracions. 

Com veu el futur de la seva empresa? 
Amb optimisme per la diversificació de serveis i 
productes que oferim.

Té previst endegar un nou projecte o producte, 
properament?
Sí, un projecte basat en producte de proximitat.

La seva empresa ha rebut algun premi? 
No.

Expliqui alguna anècdota curiosa que li hagi succeït 
des de que vàreu endegar el projecte.
La primera plantació que es va realitzar va ser 
totalment “devorada” per un ramat d’ovelles gràcies 
a l’ineficàcia del pastor del ramat.

EMPRESA: Ibertruf
Gestió integral en tubericultura (cultiu de tòfones), gestió 
de boscos, venda de tòfones.

Pujada del seminari, s/n
25280. Solsona (Solsonès)
Tel. 699424291 - http://www.ibertruf.com 

PERSONA ENTREVISTADA: Pere Muxí
Edat: 30 anys
Càrrec: gestor
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EMPRESA: Photo Logistics. 
Serveis al fotògraf de natura

Pujada del Seminari, s/n.
25280 Solsona - Tel. 973481752
http://www.photo-logistics.com

PERSONA ENTREVISTADA: Carles de  Ahumada Batlle
Edat: 39 anys
Càrrec: Gerent Photo Logistics
Breu presentació de la persona entrevistada:
Biòleg, nascut a València. He treballat en diferents llocs sempre 
relacionat amb la gestió del medi ambient. Després de passar sis 
anys com a gestor d’espais naturals a les Illes Balears ara fa tres 
anys dos socis i jo vàrem fundar Photo Logistics. 
Treballem des de Solsona i tenim  serveis al Prepirineu, la Plana 
de Lleida, Càceres, Sòria, València i altres llocs.

En què consisteix el seu projecte empresarial? 
Photo Logistics és una empresa de serveis al 
fotògraf de natura que té com a lema: Conservació, 
Comunicació i Desenvolupament Rural. Tenim una 
xarxa de hides (amagatalls) que gestionem perquè els 
fotògrafs de natura puguin fer fotografia de fauna, ens 
encarreguem de les autoritzacions administratives 
i mirem que la nostra activitat tingui un impacte 
positiu en les economies locals, la qual cosa estem 
convençuts que ajudarà en el canvi de percepció que 
té una part de la pagesia sobre el medi natural.

Per què es va decantar per aquesta activitat?  
Perquè crec que la millor gestió per la conservació 
es fa quan deixem de parlar de valors intangibles 
i posem preu a la conservació de determinades 
espècies i hàbitats. I crec que, en aquest aspecte, els 
fotògrafs de natura tenim molt a aportar al discurs 
sobre la conservació i els seus beneficis.

Considera que la seva activitat és innovadora? Per què?
Almenys considero que hem importat un model 
d’empresa que existeix des de fa temps en altres 
llocs del món. Estem fent innovació al Sud d’Europa, 
juntament amb altre empreses del sector. Entre tots 
tenim una tasca difícil per implantar en el subconscient 
col·lectiu la fauna d’aquesta part del món. 

Creu que la seva empresa incorpora bones pràctiques 
de gestió empresarial, ambiental o social? Quines?
Sí, participem en moltes accions de millora de l’hàbitat 
d’algunes espècies amenaçades. Fem seguiment de 

marques com ara anelles i bandes alars. Tenim acords 
amb propietaris que impliquen en alguns casos que 
una part dels ingressos tornin a la propietat. Tenim 
acords amb associacions que permeten portar a 
terme algunes activitats de conservació d’espècies. 
Els canyets on treballem acullen restes d’explotacions 
ramaderes. Mirem de contribuir a la fixació de 
població en zones poc afavorides.

Té relació amb altres productors o empreses de 
característiques similars a la seva? 
Sí, tenim relació amb la pràctica totalitat de les 
empreses del nostre sector a Espanya i bons contactes 
a Europa.

Quin és el vostre mercat? 
Geogràficament, els nostres clients procedeixen 
d’Espanya, Regne Unit, França, Holanda i Alemanya. 

Quina és la seva opinió sobre la situació actual 
d’aquest sector?
És un sector amb moltes incerteses. Encara no 
sabem fins on podrem arribar en termes de viabilitat 
econòmica. 

Com veu el futur de la seva empresa? 
Encoratjador, si sabem créixer fins a la viabilitat 
econòmica de l’empresa. Crec que el nostre és un 
sector en creixement que pot contribuir molt a la 
conservació del medi natural si es fa un treball rigorós 
i respectuós amb el medi..
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Té previst endegar un nou projecte o producte, 
properament?
Sí, contínuament ho estem fent. Les noves fites són nous 
productes a la Plana de Lleida, hides en zones humides, 
hides per ungulats...

La seva empresa ha rebut algun premi? 
Sí el premi Lleidatur del Patronat de Turisme de Lleida, en 
la modalitat de medi ambient el 2010.

Expliqui alguna anècdota curiosa que li hagi succeït des 
de que vàreu endegar el projecte.
Més que una anècdota, que en tenim poques, el més curiós 
es veure com interaccionen el nostres clients i els habitants 
de petits municipis. Després de les sessions acostumem 
a portar-los a algun bar en el poble més proper, és molt 
divertit veure entrar aquells fotògrafs vestits de camuflatge 
i amb el trípode i la càmera amb grans teleobjectius en un 
petit bar amb els clients habituals.
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EMPRESA: ARUM SERVEIS AMBIENTALS

Edifici CEEILleida 3- Complex Caparrella 97
25192 Lleida - T. 973 28 33 15
Mail: info@arumsa.com - Web: www.arumsa.com

PERSONA ENTREVISTADA: Sara Nadal 
Edat: 29 anys
Càrrec: Sòcia cofundadora / treballadora.

En què consisteix el seu projecte empresarial? 
ARUM SERVEIS AMBIENTALS ofereix un servei de 
consultoria integral de medi ambient per les empreses 
i institucions del nostre territori; inclou les disciplines 
de consultoria, enginyeria ambiental i forestal, 
protecció civil, així com ordenació del territori i 
desenvolupament rural.

Per què es va decantar per aquesta activitat?  
Els motius pels quals va sorgir la idea de negoci 
foren personals. Les dues sòcies proveníem de camps 
diferents, però complementaris, del sector ambiental 
i vàrem decidir integrar les nostres disciplines 
i experiència, amb la finalitat d’oferir un servei 
totalment integral per als nostres clients.

Considera que la seva activitat és innovadora? Per què?
El fet de poder oferir un servei INTEGRAL és un 
valor afegit al nostre projecte, doncs es conjuga 
l’especialització en el camp del medi ambient i altres 
serveis transversals com la qualitat, la prevenció de 
riscos laborals, la responsabilitat social empresarial, 
etc.
Donat que és molt complicada la planificació d’un 
servei dins d’aquestes activitats, degut sobretot a la 
participació de diferents administracions, el procés 
de treball s’estructura per a què el client estigui en tot 
moment informat i implicat en el projecte, i conegui 
en cada moment la seva evolució. 

Creu que la seva empresa incorpora bones pràctiques 
de gestió empresarial, ambiental o social? Quines?
Sí, alhora de desenvolupar la nostra activitat tenim en 
compte criteris de compra verda, i disposem de criteris 
de bones pràctiques ambientals per a desenvolupar 
la nostra activitat. Addicionalment, sempre tenim en 
compte la compatibilitat de la vida laboral, personal i 
familiar nostra i del nostre personal.

Té relació amb altres productors o empreses de 
característiques similars a la seva? 
Sí, treballem en networking, és a dir, envoltats d’una 

xarxa de col·laboradors i empreses del sector, amb els 
quals hi col·laborem.

Quin és el vostre mercat? 
El nostre mercat es troba localitzat en l’àmbit de 
Catalunya, ja que un dels nostres trets distintius és 
el tracte diferenciat i personalitzat amb els nostres 
clients. Aquests són del sector públic i privat. En la 
majora dels casos, clients fidelitzats. 

Quina és la seva opinió sobre la situació actual 
d’aquest sector?
És un sector que, tot i l’actual conjuntura econòmica, 
no ha sofert tanta crisi com altres sectors, i que cada 
dia representa un percentatge més alt del nostre PIB.  
En aquests moments cal aprofitar per redissenyar les 
activitats i empreses per tornar-se més eficaç, i això 
passa (sens dubte) per aprendre a ser més competitiu 
tenint en compte les polítiques de medi ambient i 
responsabilitat social.

Com veu el futur de la seva empresa? 
Amb un creixement moderat en aquests primers 
anys; en el futur, cal anar redissenyant els nostres 
serveis, adaptant-los a les millores del mercat i a les 
noves polítiques ambientals per oferir solucions més 
competitives als nostres clients.

Té previst endegar un nou projecte o producte, 
properament?
Contínuament. Estem en fase d’aprenentatge i 
formació amb l’objectiu d’oferir nous serveis, però 
dins del nostre àmbit actual de negoci, sense perdre 
la veritable essència.

La seva empresa ha rebut algun premi? 
Premi a les joves emprenedores 2009. PREMIS 
FUNDE. 

Expliqui alguna anècdota curiosa que li hagi succeït 
des de que vàreu endegar el projecte.
Per ara no tenim cap anècdota digna d’explicar
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EMPRESA: Cal Valls
Producció i elaboració de sucs i conserves vegetals de cultiu 
ecològic  

Camí la plana, s/n
25264. Vilanova de Bellpuig (Pla d’Urgell)
Tel. 973 324125  - http://www.calvalls.com/

PERSONA ENTREVISTADA: Daniel Valls 
Edat: 38 anys
Càrrec: Cap de producció
Breu presentació de la persona entrevistada: 
Daniel Valls és membre de la família propietària de l’empresa Cal Valls. És Enginyer Agrò-
nom (especialitat en Indústria Agroalimentària) per la Universitat de Lleida. Treballa a 
l’empresa des de que va acabar els estudis.

En què consisteix el seu projecte empresarial? 
Va començar l’any 1979, quan a Espanya l’Agricultura 
Ecològica pràcticament no existia, però si en canvi 
a la majoria de països del centre i nord d’Europa. 
En Manel Valls, lentament, va reconvertir les seves 
poques finques a l’Agricultura Ecològica desprès de 
visitar vàries finques ecològiques al sud de França i 
mercats locals.
Degut a que en aquell moment la venda de productes 
frescs ecològics era molt difícil degut a l’escassíssim 
mercat existent, el projecte es va reorientar a elaborar 
conserves vegetals i sucs de les pròpies hortalisses de 
la finca.
Aquest mercat ha anat creixent molt lentament des 
d’aleshores i fins avui, per aconseguir que el projecte 
fos viable econòmicament fou necessari ampliar la 
gamma de productes elaborats per poder oferir als 
clients un ampli assortit de productes ecològics i 
també per poder mantenir l’activitat tot l’any al centre 
de treball.
Actualment, Cal Valls ofereix productes ecològics 
frescs (fruita, verdura, germinats, ous, llet, formatge, 
fruits secs, ...) de la pròpia explotació i d’altres 
agricultors i productors.
També ofereix un ampli ventall de productes envasats 
propis i d’altres elaboradors (sucs de fuita, conserves 
vegetals, olives, melmelades, llegums cuites, 
codonyat, condiments, ...)

Per què es va decantar per aquesta activitat?  
En Manel Valls va començar a aplicar els mètodes 
de l’Agricultura Ecològica  a les seves finques 
situades a Vilanova de Bellpuig (Pla d’Urgell), més 
per convenciment o ideologia personal que no pas 
mogut per l’interès econòmic. Degut a l’estimació 
envers la Natura inculcada pel seu pare i també per 

motius de salut, en Manel Valls va veure clarament 
que l’agricultura convencional que practicava no era 
l’adequada, per l’elevada quantitat i toxicitat dels 
tractaments fitosanitaris que s’aplicaven als fruiters. 
Lentament va reconvertir les finques a l’Agricultura 
Ecològica.

Considera que la seva activitat és innovadora? Per què?
Cal Valls fou una de les primeres empreses ecològiques 
a tot Espanya i tot i que avui en dia els productes 
ecològics són coneguts, el mercat respecte del total 
només representa l’1%.
És innovadora perquè representa aplicar uns mètodes 
de cultiu i d’elaboració de productes nous. Any rere 
any, a les finques de Cal Valls, s’experimenta amb 
nous cultius, noves llavors, nous sistemes de maneig, 
nous sistemes d’elaboració, ja que la normativa 
d’agricultura no permet l’ús de cap tipus de producte 
químic de síntesi ni l’ús d’adobs químics i això 
comporta un canvi substancial de cultiu envers al 
convencional. En el tema d’elaboració de productes, 
la majoria d’additius alimentaris estan prohibits i/o 
limitats cosa que en certs productes també comporta 
canvis en els mètodes d’elaboració.

Creu que la seva empresa incorpora bones pràctiques 
de gestió empresarial, ambiental o social? Quines?
Clarament, el  fet de seguir els mètodes de cultiu i 
elaboració de l’Agricultura Ecològica comporta de 
forma inherent bones pràctiques ambientals ja que 
no fa servir cap tipus de producte químic de síntesi 
ni adobs químics cosa que representa no contaminar 
el medi ambient. Diversos estudis indiquen que 
l’Agricultura Ecològica contribueix a la mitigació de 
l’efecte hivernacle.
També pel fet de produir aliments ecològics 
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comporta aspectes socials positius ja que ofereixes 
al consumidor uns aliments sense residus químics, 
cosa que comporta un benefici per la salut. També 
la majoria dels estudis fets assenyalen un valor 
nutritiu més alt en els aliments ecològics que en els 
convencionals.
L’agricultura ecològica també comporta una seguretat 
de treball pels pagesos ja que no hi ha maneig de 
substàncies perilloses.
Paral·lelament la nostra empresa, incorporar altres 
beneficis com el comerç local i de proximitat, ja que 
bona part de les vendes de l’empresa es destinen 
a Catalunya i subministrem directament a punts 
de venda (botigues, associacions de consumidors, 
escoles, restaurants, ...). 

Té relació amb altres productors o empreses de 
característiques similars a la seva? 
Tenim relació amb més de 50 productors de 
Catalunya i també altres de la resta d’Espanya. Amb 
els productors establim relacions a llarg termini per 
adquirir els seus productes ja sigui per venda en fresc 
o per transformar.
També tenim relació comercial amb moltes empreses 
del sector.
Som socis de l’Associació d’Empreses d’Agricultura 
Ecològica d’àmbit català que aglutinar més de 30 
empreses del sector.

Quin és el vostre mercat? 
En un principi els nostres clients eren pràcticament 
només les herboristeries ja que als anys 80 eren 
els únics comerços on es venien els productes 
ecològics. També vàrem desenvolupar les botigues 
“gourmet” o de qualitat i els productes ecològics els 
comercialitzaven per la seva elevada qualitat. Des 
dels inicis també venem a la nostra botiga a l’empresa.
També vàrem iniciar l’exportació ben aviat ja que la 
demanda de productes ecològics a Espanya era molt 
reduïda i aviat va suposar una tercera part de les 
vendes.
Posteriorment, i a mesura que la demanda creixia, 
vàrem obrir nous canals de comercialització com 
botigues de productes ecològics, botigues de 
barri, xarcuteries, associacions de consumidors, 
agrobotigues, cases de turisme rural, escoles, 
restaurants, parafarmàcies, petits supermercats de 
qualitat, empreses que distribueixen per Internet i 
directament a casa.
Pel que fa fora de Catalunya treballem a distribuïdors 
regionals que serveixen directament als punts de 
venda.
Actualment exportem al voltant d’un 20% a França, 
Alemanya, Dinamarca, Estats Units i fins a 10 països 
més.

Quina és la seva opinió sobre la situació actual 
d’aquest sector?
Actualment s’estima que la venda de productes 
ecològics dins del mercat total de l’alimentació 
representa, a Espanya, al voltant de l’1%. Els darrers 
anys ha crescut a un ritme aproximat entre el 15-20% 
anual. Tot i la crisi econòmica actual aquest ritme de 
creixement quasi no ha variat.  
A països com França, Alemanya, Regne Unit o d’altres, 
el mercat ecològic representa entre un 4-10% del 
total. Això ens fa preveure que el mercat a Espanya 
continuarà creixent els pròxims anys.

Com veu el futur de la seva empresa? 
Degut a que el sector en què estem creix any rere any 
de forma important i que Cal Valls és ja una empresa 
consolidada i amb molts anys d’experiència i treball, 
crec que la nostra empresa té un futur excel·lent. 

Té previst endegar un nou projecte o producte, 
properament?
L’any 2006 vàrem iniciar un important projecte 
d’ampliació i millora de tots els processos 
d’elaboració i logística. La previsió és acabar-lo 
el 2012. Aquesta ampliació ens permetrà triplicar 
la capacitat productiva. Posteriorment està previst 
ampliar i millorar les instal·lacions i processos del 
producte fresc.
Anualment incorporem de 5 a 10 productes nous al 
nostre catàleg, sempre d’Agricultura Ecològica.

La seva empresa ha rebut algun premi? 
Al novembre de 2010 en Manel Valls va rebre el premi 
a la trajectòria empresarial atorgat per la Sociedad 
Española de Agricultura Ecològica. El maig de 2011 
el nostre producte “Suc de Poma Ecològic” va rebre el 
premi a millor producte a la fira Biocultura. 

Expliqui alguna anècdota curiosa que li hagi succeït 
des de que vàreu endegar el projecte.
Als inicis d’aplicar els mètodes de l’Agricultura 
Ecològica en Manel Valls va visitar diverses 
explotacions a França i Alemanya per aprendre 
el sistema de treball i tècniques de l’agricultura 
ecològica. 
Actualment, després de 32 anys, ens visiten, tant a 
l’explotació agrícola com a l’elaboració de productes, 
estudiants d’universitats franceses i alemanyes com a 
model d’empresa ecològica.  
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EMPRESA: Alqui-Envas Medi ambient 
Contenidors i recipients especialitzats per a la re-
collida selectiva de tot tipus de residus domèstics, 
urbans i industrials.

Catalunya, 4 
25337. Bellcaire d’Urgell (Noguera)
Tel. 973 58 60 67 - http://www.alquienvas.com

PERSONA ENTREVISTADA: Vicent Solè Petit
Edat: 48 anys
Càrrec: Gerent
Breu presentació de la persona entrevistada:
Vicent Solè Petit, , 48 anys,casat amb dos fills, propietari i 
gerent de l`empresa Alqui-envas 

En què consisteix el seu projecte empresarial? 
Som una empresa dedicada a la venda i distribució 
de contenidors per la recollida selectiva de residus 
urbans, industrials, domèstics, i també productes 
pensats per millorar el medi ambient, com per 
exemple  el material 100% reciclat que ve del residu 
que dipositem al contenidor groc que són els plàstics 
i envasos, i  és un substitut de la fusta. Fabriquem 
i també distribuïm materials tant de polietilè com 
metàl·lics: contenidors, papereres, materials reciclats, 
biodegradables, compostables etc..... Ens vàrem 
iniciar al mercat del medi ambient l`any 1999 amb la 
finalitat de ser una empresa pionera al sector podent 
donar un servei complert amb la nostra àmplia 
gamma de productes pensats per fer un mon millor. 

Per què es va decantar per aquesta activitat?  
Vaig veure un futur en aquest sector. Crec que 
l’’administració i la gent ,cada vegada més, està mes 
conscienciada de que hem de conservar el nostre 
entorn. També vaig veure una forma de diversificar, ja 
que el meu negoci de tota la vida es l’equipament de 
mobiliari, tant per la llar com per a obra pública, al 
qual, actualment,  continuo  dedicant-me. 

Considera que la seva activitat és innovadora? Per què?
Al principi sí que va ser una activitat innovadora, no 
havia empreses del nostre perfil, donàvem i donem 
serveis i solucions integrals. Abans el client tenia que 
anar buscant diversos proveïdors, vàrem aconseguir  
que s’adonés que amb nosaltres podia obtenir tot 
amb un preu competitiu.  

Creu que la seva empresa incorpora bones pràctiques 
de gestió empresarial, ambiental o social? Quines?
Sí, crec que ajudem a resoldre el problema del 
residu  i fomentem la bona pràctica aconsellant a 
tots els nostres clients de quina es la millor manera 
de resoldre la seva necessitat , facilitant-li  tots els 
nostres recursos.

Té relació amb altres productors o empreses de 
característiques similars a la seva? 
Sí, tenim col·laboracions amb empreses del nostre 
sector, sobre tot quan es tracta de productes , ens 
ajudem a l`hora de fer algun intercanvi. Això ens 
aporta la satisfacció que podem arribar al nostre client 
de una manera o d`una altra i que entre tots donem 
el  màxim perquè el client tingui allò que necessita.

Quin és el vostre mercat? 
El nostre potencial client és  l’administració, empreses 
de serveis i constructores. Tenim més de 2000 clients 
donats d`alta a nivell nacional, .Malgrat el temps que 
estem patint, tenim clients fidels que, després d’11 
anys d`estar presents al mercat, confien en nosaltres. 
Crec que el motiu és perquè ens podem definir com 
una empresa que compleix els seus compromisos 
amb el client. 

Quina és la seva opinió sobre la situació actual 
d’aquest sector?
Crec que ara es un moment difícil per tothom. 
Precisament aquet sector ha quedat bastant perjudicat 
degut a la crisi econòmica. L’administració ha retallat 
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molt els pressupostos i la partida de medi ambient ha 
quedat en segon pla. Tenim de donar altres opcions  i 
adaptar-nos  a noves estratègies.  

Com veu el futur de la seva empresa? 
El mes greu és que l`administració no paga als seus 
proveïdors al seu venciment, això fa que empreses 
rentables tinguin de tancar. Els Ajuntaments, Consells 
Comarcals , Diputacions, etc....tenen que pagar a 60 
dies  tal com diu la llei. Si això no s`aconsegueix, cada 
dia que passa posen en perill el futur d`una empresa . 
Malgrat que no serà fàcil crec que, amb ganes de tirar 
endavant, podrem arribar als objectius que tenim en 
projecte.

Té previst endegar un nou projecte o producte, 
properament?
Ara mateix estem preparant una nova línea de servei 
per als nostres clients que es el manteniment i reparació 
dels contenidors, papereres i mobiliari urbà. També la 
recompra dels contenidors  usats  i,  a més, el tema de 
finançament, posant en marxa una línea de Rènting, 
facilitant el pagament per als nostres clients. Així 
mateix tenim un nou producte dissenyat i fabricat per 
a la nostra empresa que es un nou contenidor urbà de 
recollida lateral accessible. D’aquesta manera l`usuari 
del carrer podrà llençar les escombraries amb molta 
més facilitat per la seva baixa altura. Per últim tenim 
en projecte tirar endavant una promoció de material 
100 % reciclat sense manteniment per poder equipar 
mobiliari urbà, productes per  obra civil , etc.... com a 
substitut de la fusta. 

La seva empresa ha rebut algun premi? 
No, però tenim els certificats de qualitat ISO 9001 , el 
de Medi Ambient ISO14001, i també el Distintiu de 
Garantia de  Qualitat Ambiental  de la Generalitat de 
Catalunya. 

Expliqui alguna anècdota curiosa que li hagi succeït 
des de que vàreu endegar el projecte.
Ara mateix no recordo cap per mencionar
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EMPRESA: Badia Energies, SL
Activitat Instal.lacions d’energies renovables (geotèrmia, 
biomassa, solar) en l’àmbit domèstic i industrial

Ermita, 26   25260 – Ivars d’ Urgell
www.aerotermia.cat
contacte@aerotermia.cat

PERSONA ENTREVISTADA: Jaume Badia
Edat: 33 anys
Càrrec: Tècnic

En què consisteix el seu projecte empresarial? 
L’empresa es dedica a la instal·lació de sistemes 
d’energies renovables per a producció de calefacció, 
refrigeració i aigua calenta sanitària tant al sector 
residencial com al sector industrial. 

Per què es va decantar per aquesta activitat?  
A part de la motivació personal que ens va portar 
a iniciar el projecte, és un tema que sempre ens 
ha apassionat i que l’hem intentat viure de molt a 
prop, dedicats a les instal·lacions des de fa molts 
anys vàrem intentar derivar cap a les instal·lacions 
d’energies renovables.

Considera que la seva activitat és innovadora? Per què?
A l’inici de l’empresa si, perquè eren sistemes poc 
coneguts. Ara ja es comencen a conèixer més i no es 
consideren tan innovadors.

Creu que la seva empresa incorpora bones pràctiques 
de gestió empresarial, ambiental o social? Quines?
A part de treballar amb sistemes d’energies renovables 
que per si sols ja són eficients, intentem que en els 
nostres treballs es minimitzi l’impacte ambiental 
i la contaminació. També contribuïm a reduir les 
emissions de CO2 gràcies a aquests sistemes.

Té relació amb altres productors o empreses de 
característiques similars a la seva? 
Sí, col·laborem amb altres empreses a través de 
subcontractacions i col·laboracions tècniques.

Quin és el vostre mercat? 
La clientela és molt exigent, cada vegada més i coneix 
bé els sistemes que vol instal·lar.

Quina és la seva opinió sobre la situació actual 
d’aquest sector?
Com tots els sectors estem passant un moment difícil 
en el què les inversions costen molt de fer.

Com veu el futur de la seva empresa? 
Intentarem que es pugui mantenir en la línia dels 
darrers anys.

Té previst endegar un nou projecte o producte, 
properament?
Sí.

La seva empresa ha rebut algun premi? 
No

Expliqui alguna anècdota curiosa que li hagi succeït 
des de que vàreu endegar el projecte.
La curiositat que tenia la gent pel que fèiem hi havia 
moltes persones que creien que el que estàvem 
iniciant no tenia futur.
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EMPRESA: Cal Monegal
Ramaderia bovina ecològica (els meus pares i germà) 
i carnisseria ecològica amb botiga de queviures

Plaça de l’Olivera, 5 A1. El Pi de Sant Just
25286 Olius (Solsonès)
Tel. 636491379 - 973484555 - http://www.calmonegal.com

PERSONA ENTREVISTADA: Sandra Sala
Edat: 24 anys
Càrrec: Autònoma
Breu presentació de la persona entrevistada: 
Tinc 24 anys, vaig néixer a Olius el 16 de juliol 
de 1986, sóc diplomada en ciències empresa-
rials per la Universitat de Lleida, actualment 
treballo en la pròpia carnisseria ecològica amb 
botiga de queviures, que fa gairebé 2 anys que 
vàrem obrir.

En què consisteix el seu projecte empresarial? 
Tenim una carnisseria amb botiga de queviures al 
Pi de Sant Just (Olius). El 30 de juliol farà dos anys 
que vàrem obrir. Tenim carn de vedella, porc, xai 
i pollastre ecològic. A part d’això també tenim 
pollastre i conill convencional (amb paràmetres de 
qualitat alts). La carn de vedella és de casa nostra, 
el porc és de la Pobla de Segur, el xai de Tremp, el 
pollastre ecològic de Vallmanya de Pinós (Solsonès), 
el pollastre convencional el tenim de ramaders de 
muntanya del Berguedà (de pagès) i del rei del galliner 
(de granja, del Bages) i el conill és de Baldomar. Pel 
que fa als queviures tenim una secció de productes 
ecològics (pasta, llegums, conserves, sucs, licors, 
làctics, plats cuinats, fruita, verdura, etc.) i una altra 
secció amb productes convencionals. Des que vàrem 
obrir anem augmentant els productes ecològics. 
Intentem aconseguir que siguin de la màxima qualitat 
i si pot ser de proximitat, intentant també que siguin 
assequibles, perquè els consumidors notin més 
la diferència en qualitat que no la diferència en 
preu. Nosaltres creiem en els productes ecològics, 
normalment són productes que valen més diners, 
però no són més cars tenint en compte que tenen més 
qualitat, són més saludables i també comporten uns 
preus més justos per als productors. 

Per què es va decantar per aquesta activitat?  
La meva família té una explotació de ramaderia 
bovina extensiva que fa més de 10 anys que va 
reconvertir a ecològica. (Aquesta nova opció implica 
més respecte per l’entorn i també una millor qualitat 

de vida pels animals. En la carn els bons resultats 
també hi són, la carn és més nutritiva, sana i gustosa). 
Més endavant vam intentar posar a la venda la carn 
de vedella ecològica a través dels establiments de la 
comarca, però al no sortir-se’n vam decidir vendre 
la carn directament al consumidor, vam començar 
venent lots per encàrrec, a través d’una sala de desfer 
llogada. A partir d’aquí va sorgir la idea d’obrir una 
botiga per oferir més facilitats als nostres clients, 
podríem vendre els lots igualment, però a part també 
podríem oferir carn al detall. I no només de vedella, 
sinó altra carn ecològica d’altres productors. 

Considera que la seva activitat és innovadora? Per què?
Més aviat crec que és una carnisseria tradicional. 
Nosaltres agafem la carn directament als productors, 
després de passar per l’escorxador ens arriba en canal 
i nosaltres fem tot l’especejament i l’elaboració. Així 
és com es feia anys enrere. Tot i així, el que si que es 
pot considerar és que oferim un producte diferenciat. 
En el nostre sector, com en tots, s’ha anat progressant 
i cada vegada s’ha anat aconseguint carn més 
assequible de preu, però amb una qualitat més baixa. 
Per aquest motiu considero que la carn ecològica és 
el futur, però no crec que sigui innovació perquè no 
deixa de ser el que hi havia fa molts anys, quan els 
animals es criaven respectant la seva forma de vida, 
en semillibertat i sense aplicar-los medicaments de 
prevenció, i en l’agricultura no es feien servir tants 
productes químics perquè no existien. Pel que fa a la 
carnisseria tampoc hi havia conservants ni colorants 
i per tant la carn no admet ni farines ni aigua que 
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poden abaratir el producte, ni tenen la caducitat tant 
llarga, però es garanteix la qualitat. Sobretot quan 
estem parlant d’aliments, és molt important prescindir 
d’aquests avenços que impliquen usar productes 
químics que no fan cap bé a la nostra salut. 

Té relació amb altres productors o empreses de 
característiques similars a la seva? 
Els proveïdors de carn i altres productes ecològics, i 
també coneixem altres botigues que venen productes 
ecològics. 
Sempre va bé tenir relació amb altres botigues del 
sector, com també amb els productors, perquè tots 
volem el mateix, donar a conèixer els productes 
ecològics i intentar que es vagin fent cada cop un lloc 
més gran en el mercat. 

Quin és el vostre mercat? 
Des de que vàrem obrir hem anat tenint clients nous. 
Fins ara no ha passat cap setmana que no vingués 
gent que no havia vingut mai. Tenim clients de fora 
la comarca que ja eren consumidors de productes 
ecològics, clients de la comarca que buscaven carn 
de qualitat,... Hi ha gent que al principi no venien 
perquè creien que per ser ecològic seria molt més car 
i una vegada ho proven veuen que tampoc hi ha tanta 
diferència, si tenim en compte l’augment en qualitat. 
Per exemple, la vedella i el xai  el tenim pràcticament 
al preu del convencional. Jo crec que els clients es 
van fidelitzant pel fet que oferim carn de confiança, 
sempre dels mateixos productors i per tant es manté 
la mateixa qualitat en el temps. 

Quina és la seva opinió sobre la situació actual 
d’aquest sector?
Pel que fa a la carnisseria, és un establiment que 
ha mantingut bastant les seves vendes enfront les 
grans superfícies i supermercats. La carn fresca sol 
ser un producte que la gent prefereix anar a buscar 
a les botigues especialitzades. I pel que fa al sector 
ecològic, està en augment. Tot i la crisi aquest sector 
va augmentant any rere any. 

Com veu el futur de la seva empresa? 
El futur el veig molt positiu. Ara encara estem en els 
primers dos anys, necessitem fer el nostre lloc en el 
mercat, intentar que quanta més gent provi els nostres 
productes millor i a partir d’aquí decideixin si volen 
que siguem la seva botiga o no, un cop ho hagin 
pogut provar. 

Té previst endegar un nou projecte o producte, 
properament?
De moment encara estem intentant millorar la botiga 
en si. Des de que vàrem obrir anem afegint productes 

ecològics. També estem millorant la nostra pàgina 
web de manera que la gent que no pugui venir 
físicament pugui comprar a través d’Internet. Mai 
hem descartat obrir una altra botiga, però de moment 
hem de vetllar per la que ja tenim. 

La seva empresa ha rebut algun premi? 
L’empresa no, vam rebre dos premis, però abans 
d’obrir la botiga. Amb una companya de la facultat 
havíem de fer un pla d’empresa, i vam fer el treball 
sobre una carnisseria ecològica amb altres productes 
ecològics. Vàrem rebre dos premis a Lleida:
Un primer i un segon premi. Un el 9 de maig de 2008 
“Millors Idees Empresarials” del Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida; i l’altre el 15 
d’abril de 2008 “Concurs Iniciativa Empresarial” de 
l’Ajuntament de Lleida. 
Al final el projecte no es va dur a terme exactament 
com explicàvem al pla d’empresa, però en molts 
aspectes ens va ser molt útil tenir l’estudi fet. 

Expliqui alguna anècdota curiosa que li hagi succeït 
des de que vàreu endegar el projecte.
Una anècdota que recordo és que bastants clients ens 
deien que el pollastre ecològic el teníem molt car, que 
el trobaven molt més bé de preu. I no ho enteníem 
perquè és del Solsonès, sense cap intermediari entre 
els productors i nosaltres. Però com que ens ho 
deia més d’una persona vam esbrinar, resulta que el 
pollastre d’una altra empresa, que també en venem 
aquí, i és de granja, el feien passar per ecològic a 
algunes botigues de Solsona i això explicava el preu 
més baix.  
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EMPRESA: Les Obagues Ecocentre
Educació ambiental

Partida Secanet, s/n
25430. Juneda (les Garrigues)
Tel. 973195663
www.obagues.cat

PERSONA ENTREVISTADA: Lluís Miró
Edat: 51 anys
Càrrec: Secretari  de la S.C.C.L. (societat cooperativa catalana limitada)
Breu presentació de la persona entrevistada:  
Formo part de l’equip de Les Obagues des de l’arrencada d’aquest projecte educatiu, l’any 
1983. Al Llarg dels anys he anat participant amb totes les tasques per tirar endavant el pro-
jecte d’Ecocentre , sempre posant especial èmfasi en les activitats educatives del centre.

En què consisteix el seu projecte empresarial? 
Les Obagues és un projecte educatiu, que pretén fer 
descobrir el medi agropecuari de la Plana de Lleida, 
a un ampli ventall de públic (escolar, acadèmic, 
lleure...), des de l’experimentació i la vivència 
directa, com a principals eines educatives, i sempre 
des de l’òptica de l’educació ambiental.

Per què es va decantar per aquesta activitat?  
La meva formació com a mestre, i les ganes d’aportar 
alguna cosa significativa i diferenciada al moviment 
pedagògic de les contrades ponentines, em van fer 
decantar per impulsar aquest projecte juntament 
amb un bon grup de companys, sota la forma de 
Cooperativa de Treball Associat.

Considera que la seva activitat és innovadora? Per què?
La nostra dèria sempre ha estat la de realitzar una 
acció educativa des de la proximitat i la vivència. Així 
vàrem començar donant a conèixer, des de dintre, el 
món de l’agricultura, la ramaderia i les transformacions 
dels productes que en surten, als nostres usuaris. 
Actualment, sobre aquesta base de metodologia 
educativa, estem eixamplant el nostre camp d’acció 
cap al món de la “sostenibilitat” (consum d’aigua, 
elèctric, generació de residus... en el propi centre). 
Pensem, que allò que es pot manipular i gestionar 
directament, provoca aprenentatges significatius i 
duradors. 

Creu que la seva empresa incorpora bones pràctiques 
de gestió empresarial, ambiental o social? Quines?
Ja des de l’inici, als anys 80, vàrem incorporar criteris 
de gestió ambiental els més sostenibles possibles 
per les nostres possibilitats (triatge i reciclatge dels 

residus domèstics, compostatge dels residus ramaders 
i utilització com adob en la pròpia explotació, 
horticultura “bio”, estalvi i reaprofitament de 
l’aigua...). 

Des de l’any 2007 que ens vàrem traslladar al nou 
centre on estem ubicats avui en dia, estem treballant 
en aspectes com:
Climatització dels edificis amb l’aprofitament passiu 
de l’energia solar.
Tirar endavant un pla d’aigües que contempla 
l’aprofitament de les aigües grises i pluvials pel reg 
de les zones verdes del centre.
La implementació del “Comptador Climàtic”, que 
ens permet saber i analitzar els consums d’aigua, 
electricitat i gas, a temps real.
Funcionament d’un hort solar fotovoltaic per la 
producció d’energia elèctrica (30 kWh). Això pel que 
fa als temes ambientals.

En l’àmbit de la projecció social, estem sempre donant 
suport i participant directament amb l’associació per 
a la defensa del patrimoni natural “La Banqueta” de 
Juneda.

En aspectes empresarials, en els temps que corren, 
mantenir-se com a cooperativa de treball associat 
després de gairebé 30 anys, ampliant els llocs de 
treball, d’una manera molt lenta, però sempre 
ascendent, és ja tot un èxit empresarial.

Té relació amb altres productors o empreses de 
característiques similars a la seva? 
Les Obagues és un projecte singular, que sempre 
ha estat una mica capdavanter en l’àmbit de 



25
l’educació ambiental, però la veritat és que no hem 
institucionalitzat d’una manera concreta tota la xarxa 
de contactes que s’ha anat teixint al llarg dels anys.

Quin és el vostre mercat? 
El nostre mercat, bàsicament, és el públic escolar, les 
organitzacions i el públic en general

Quina és la seva opinió sobre la situació actual 
d’aquest sector?
Penso que cada vegada es veu més necessària 
l’existència de centres com el nostre, on en paral·lel 
a l’escola més institucional, es poden aprofundir i 
treballar els temes més transversals (medi ambient, 
sostenibilitat, coneixement del medi ...) .

Com veu el futur de la seva empresa? 
A curt termini, caldrà esforçar-nos, sobretot, per 
continuar posant energies i il·lusió en els nous 
projectes, ja que els tentacles de la crisi, arriben a 
tots els racons.

Té previst endegar un nou projecte o producte, 
properament?
Sí, en diem “la motxilla bioclimàtica”. És una activitat 
adreçada als centres escolars de secundària, aquests 
podran realitzar una anàlisi en profunditat del grau de 
“sostenibilitat” que té la seva pròpia aula, o centre. I 
per tant en funció d’aquesta anàlisi, podran proposar 
algunes solucions per millorar.

La seva empresa ha rebut algun premi? 
El darrer, ha estat l’any 2006, el premi de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya, a la millor 
iniciativa de sostenibilitat en l’edificació.
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EMPRESA: Gasporc (Gas Anaerobic System S.L.).
Energies Renovables. Planificació, disseny, assessorament i 
projectes “claus en mà” de plantes i tecnologia del biogàs 
agroindustrial.

Francesc Macià, 27, 5é 2a - 25007 Lleida (Segrià)
Tel. 973225895 - info@gasporc.com - http://www.gasporc.com

PERSONA ENTREVISTADA: Òscar Morales
Càrrec: Gerent
Breu presentació de la persona entrevistada:  
Enginyer Tècnic Elèctric per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (especialitzat en 
automatització industrial i instrumentació).
Durant quasi una dècada he treballat per una empresa de Lleida com a consultor elèctric i 
assessor en automatització industrial i instrumentació. A finals de 2008 comencem a defi-
nir un nou projecte amb dos companys més i a principis de 2009 vàrem crear Gas Anaerò-
bic System S.L i vaig passar a ser gerent de la mateixa.

En què consisteix el seu projecte empresarial? 
Gasporc va néixer a principis de 2009 amb la ferma 
intenció de donar solucions globals en projectes 
d’energies renovables i medi ambient, relacionats 
principalment amb l’aprofitament de subproductes 
orgànics en entorns rurals i industrials per a la 
generació de biogàs. 

Tot i tractar-se d’una empresa de nova creació, hem 
de dir que el nostre equip multidisciplinari porta més 
de 16 anys d’experiència dins el món de l’enginyeria 
amb centenars de projectes realitzats i amb una àmplia 
experiència en el sector de les energies renovables i 
en l’execució d’instal·lacions de cogeneració.

Pel tal de desenvolupar els nostres projectes i per 
donar totes les garanties amb una  tecnologia molt 
nova com és aquesta, es va buscar la solidesa d’un 
tecnòleg alemany, país que porta més de 15 anys 
d’experiència en aquest sector. És així com Gasporc 
va tancar, poc després de la seva creació, un contracte 
de col·laboració i distribució amb el grup UTS 
Biogastechnik GmbH, que ens passarà a aportar tot 
el seu “know-how” provinent del desenvolupament 
de l’enginyeria, la construcció, la implantació i el 
manteniment de més de 1.500 plantes de biogàs a 
tot Europa. 

La nostra màxima és la d’oferir a la nostra clientela 
una alternativa de negoci que estigui vinculada a 
la seva activitat agrícola, ramadera o industrial ja 
existent, contribuint amb el medi ambient mitjançant 
una nova font d’energia neta, renovable, ecològica i 
econòmicament rendible, valoritzant així els residus 

que s’hi originen i disminuint les emissions d’agents 
d’efecte hivernacle a l’atmosfera. 

Segons els nostres càlculs, les plantes de biogàs 
ofereixen alta rendibilitat i períodes d’amortització de 
la inversió pròpia situats entre 5 i 8 anys, en funció de 
la mida, el disseny de la planta, la matèria primera, el 
punt de connexió i el procés biològic.

Per què es va decantar per aquesta activitat?  
La veritat és que ha sigut una aposta personal del nostre 
company Ramon, fa uns anys va fer el seu Projecte 
Final de Carrera sobre una planta de cogeneració 
amb el biogàs, generat a partir de purins d’una granja 
de porcs i que sempre havia vist una gran oportunitat, 
donat la importància del sector ramader a les 
nostres terres. El canvi de marc regulatori amb el RD 
661/2007 i l’experiència recollida durant anys amb 
sectors pròxims com és la cogeneració industrial, van 
fer que engeguéssim l’activitat valorant prèviament 
les opcions de mercat i les possibilitats de futur d’una 
tecnologia nova al nostre país.

Considera que la seva activitat és innovadora? Per què?
Sí, encara que la producció de biogàs a partir de 
subproductes agroindustrials és una solució coneguda 
des de fa anys arreu d’Europa i especialment als països 
nòrdics, l’estat espanyol, es pot dir que es troba a les 
beceroles. 
A banda d’algunes proves pilot efectuades a finals 
del segle passat, el sector no s’ha desenvolupat 
fins als darrers anys. En aquest procés s’ha produït 
una tecnificació molt important del procés de la 
biodigestió i existeix una evolució constant en el 
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sector per adaptar les tecnologies importades a les 
especificitats de les matèries primeres disponibles a 
casa nostra.

Creu que la seva empresa incorpora bones pràctiques 
de gestió empresarial, ambiental o social? Quines?
Sí, bàsicament la nostra empresa creiem que pot 
col·laborar en dos eixos pel que fa al territori. Per 
un costat a nivell mediambiental, podem assegurar 
que la gestió de les dejeccions ramaderes i dels 
subproductes orgànics a través de la biodigestió 
suposa una font d’energia renovable procedent d’uns 
materials que actualment i en el millor dels casos, 
són d’aplicació directa al camp o van a compost. 
La tecnologia de la metanització permet extreure’n 
tot el seu potencial energètic i aprofitar-lo en forma 
d’energia tèrmica i/o elèctrica. Aquest procés alhora 
suposa un estalvi important d’emissions d’efecte 
hivernacle a l’atmosfera. És sabut que el metà té un 
efecte hivernacle fins a 21 vegades més potent que el 
CO2, evitant que aquests subproductes (especialment 
purins i fems) es degradin de forma espontània en el 
medi ambient, també eludim l’emissió de centenars 
de tones d’aquest gas anualment. 
Per una altra banda, la instal·lació d’aquestes plantes 
en entorns rurals també presenta aspectes positius 
a nivell social. Des de fa alguns decennis els preus 
de venda dels productes de llotja estan patint grans 
oscil·lacions degut a les més variades raons, fet que 
suposa al productor rural una incertesa respecte al 
futur econòmic de la seva empresa. El fet de disposar 
d’una activitat complementària, permet mantenir a 
l’agricultor o ramader una regularitat d’ingressos que 
faciliti la viabilitat econòmica de la seva explotació.

Té relació amb altres productors o empreses de 
característiques similars a la seva? 
Com he comentat anteriorment, mantenim una 
estreta col·laboració amb el tecnòleg alemany UTS 
Biogastechnik. Aquesta col·laboració és bidireccional, 
ja que mentre ells aporten tota la seva experiència en la 
construcció de plantes arreu d’Europa, des de Gasporc 
els assessorem en totes les qüestions relacionades amb 
proveïdors locals i companyies elèctriques, legislació, 
tramitacions i legalitzacions a l’estat espanyol.
També estem col·laborant amb enginyeries del sector 
renovable que no disposen de recursos en aquesta 
tecnologia i els assessorem en els seus projectes.
També mantenim una estreta col·laboració amb 
l’empresa alemanya 2G Energietechnik GmbH i 
concretament amb la delegació que tenen a Vic 
com a 2G Iberica S.L, que ens proporciona suport i 
assessorament en tot allò relacionat amb els motors i 
cabinats de cogeneració i els pre i post tractaments del 
biogàs.  

A banda d’això s’ha creat la AEBIG (Asociación 
Española de Biogás), tot i que encara no en formem 
part, se’ns representa des d’UTS. Aquesta associació 
serveix per posar en contacte proveïdors i empreses 
relacionades amb la tecnologia del biogàs i al 
mateix temps defensar el nostre sector davant les 
administracions.

Quin és el vostre mercat?  
Els nostres clients principals són empreses lligades 
bàsicament amb el sector primari i la transformació 
de productes provinents del camp, des de ramaders i 
agricultors fins a grans companyies de processament 
d’aliments. De totes formes, la tecnologia és aplicable 
a tots els processos en els que la matèria orgànica 
degradable hi és present, com pot ser el sector de la 
gestió de residus, papereres, abocadors, etc. Alguns 
d’aquests sectors porten avantatge respecte al sector 
agroalimentari, ja que fa força més anys que estan 
explotant la metanització dels seus subproductes.
En un inici la major part dels estudis i treballs es 
realitzaven per a clients relacionats amb el món 
agrari i ramader. La tendència d’aquests últims temps 
ens indica que cada vegada més, mitjanes i grans 
empreses comencen a interessar-se per aquesta 
tecnologia degut a la problemàtica relacionada amb 
la gestió i tractament dels seus residus degradables

Quina és la seva opinió sobre la situació actual 
d’aquest sector? 
Sembla que el sector, molt poc a poc, va agafant 
embranzida. Hi ha molta gent interessada i amb ganes 
de promocionar noves instal·lacions, encara que 
les turbulències en el marc regulador que han patit 
últimament les energies renovables i especialment la 
fotovoltaica, no han ajudat gaire. De totes formes, cal 
diferenciar clarament entre les dues tecnologies, ja 
que mentre una va tenir un creixement molt ràpid, 
amb el biogàs s’estan donant petits passos, però 
segurs. 
Actualment s’està treballant des de l’AEBIG dins la 
Mesa de Biogás per tal de definir i adequar, juntament 
amb l’administració, el nostre mercat amb l’existent 
arreu d’Europa, cosa que faria donar un pas important 
pel que fa a la confiança, al sector.

Com veu el futur de la seva empresa? 
Estem molt esperançats en el futur, doncs tenim 
diferents projectes molt interessants damunt la taula. 
Com deia anteriorment, esperem que el sector vagi 
creixent paulatinament i per aquest motiu volem 
estar a primera línia per poder aprofitar totes les 
oportunitats que puguin sorgir. 



28

Té previst endegar un nou projecte o producte, 
properament?
A grans trets tenim dos fronts oberts, d’una banda i 
des de fa un temps, esperem per començar una planta 
a la zona de Les Garrigues, la qual està en fase final 
de definició del finançament i d’una altra banda ens 
trobem força ocupats en la redacció d’un projecte 
per una important companyia sucrera de la zona de 
Castella i Lleó, on volen valoritzar els subproductes 
agraris que s’obtenen de la transformació de la 
remolatxa sucrera.

La seva empresa ha rebut algun premi? 
No. Tot i que actualment estem treballant amb dues 
universitats catalanes amb un projecte d’innovació 
per desenvolupar tecnologia pròpia pel tractament 
del digestat provinent de dejeccions ramaderes.
Avui en dia existeix un problema important en algunes 
zones de Catalunya que són altament excedentàries 
de nitrogen. La nostra voluntat és poder oferir un 
sistema integrat a la planta de biogàs per poder reduir 
el nitrogen del digestat i facilitar la gestió d’aquests 
subproductes.

Expliqui alguna anècdota curiosa que li hagi succeït 
des de que vàreu endegar el projecte.
Ens ha sobtat molt el fet que se’ns facin moltes consultes 
des de l’Amèrica Llatina, de fet a començaments 
d’any en una sola setmana van contactar amb 
nosaltres una estudiant d’enginyeria de l’Argentina, 
un treballador de la municipalitat de Yurimaguas al 
Perú i un empresari panameny que estava interessat 
en fer vàries plantes al seu país.
També ens va trucar una persona que volia fer una 
petita planta després d’haver fet una prova pilot amb 
gallinassa i un bidó de plàstic i penjar-lo al youtube; 
vídeo curiós que acaba amb una imatge d’ell mateix 
menjant-se un ou ferrat cuinat amb el biogàs produït 
per la digestió dels residus.
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EMPRESA: La Llena
Serveis i projectes ambientals

Abadia, 8 
25400 Les Borges Blanques (Les Garrigues)
Tel. 973 14 30 38
http://www.lallena.net/

PERSONA ENTREVISTADA: Ramon Queralt
Edat: 36 anys
Càrrec: Gerent

En què consisteix el seu projecte empresarial? 
Serveis i projectes ambientals de tot tipus. La nostra 
empresa està formada per un equip de tècnics 
professionals que treballa a peu de territori per 
resoldre i gestionar millor i més eficaçment els 
impactes que genera l’activitat humana i econòmica 
en el medi.

Per què es va decantar per aquesta activitat?  
Per preferències personals i professionals.

Considera que la seva activitat és innovadora? Per què?
Sí, perquè aporta valor afegit en un món canviant 
i amb necessitat de caminar cap un futur més 
sostenible.

Creu que la seva empresa incorpora bones pràctiques 
de gestió empresarial, ambiental o social? Quines?
Sí, tracte i relació amb els treballadors, creiem que les 
persones són el recurs més valuós en les empreses.

Té relació amb altres productors o empreses de 
característiques similars a la seva? 
No regularment.

Quin és el vostre mercat? 
Tant el sector públic com el privat.

Quina és la seva opinió sobre la situació actual d’aquest 
sector? 
No especialment bona pel context econòmic en el 
que ens trobem.

Com veu el futur de la seva empresa? 
Bé, tenim esperança en l’aposta que hem fet.

Té previst endegar un nou projecte o producte, 
properament? 
No, per ara.

La seva empresa ha rebut algun premi?  
No.

Expliqui alguna anècdota curiosa que li hagi succeït des 
de que vàreu endegar el projecte.
Que una empresa de Lleida que era adjudicatària 
dels treballs i que fa enquestes a empreses del 
sector ambiental de Lleida va subcontractar el plans 
especials de protecció i els plans de gestió dels 
secans de Lleida a una empresa de Barcelona i una 
de Tarragona.
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EMPRESA: Olicatessen. Molí dels Torms, SL
Elaboració d’Oli Verge Extra ecològic , olives arbequines, 
olivada d’arbequina, salsa dolça d’oli d’oliva ecològic i 
sabó d’oli d’oliva ecològic.

Mestre Benet, 19
25164. Els Torms (les Garrigues)
Tel. 973 128 362 / 650 943 621
www.olicatessen.com

PERSONA ENTREVISTADA: Josu Zaldua
Edat: 38 anys
Càrrec: Administrador 
Breu presentació de la persona entrevistada: 
Soci i fundador de Molí dels Torms. Responsable d’engegar el projecte i actualment respon-
sable de la recerca de nous productes, processos i coordinació general del projecte. 

En què consisteix el seu projecte empresarial? 
Som elaboradors i comercialitzadors d’oli d’oliva 
verge extra d’alta qualitat (i dels seus derivats). 
L’empresa va començar la seva activitat al 2004.
El nostre projecte i la nostra ambició és l’elaboració 
d’un oli de finca, un oli d’autor, amb identitat pròpia 
i capaç d’emocionar. 
Sota el nostre punt de vista, és imprescindible l’estreta 
vinculació entre les finques i les instal·lacions 
industrials i les accions comercials, de màrqueting, 
publicitat i relació amb els clients. 
El producte, la marca i el projecte empresarial han 
de ser coherents de principi a fi, sense deixar-se cap 
detall.

Com a agricultors ens considerem gestors i 
responsables del territori, a banda de productors 
d’aliments, per tant, tractem amb respecte el nostre 
entorn realitzant feines de reconstrucció en pedra 
seca de marges i masies. Després, se li pot donar valor 
a les finques ensenyant-les a les visites i connectant 
amb altres activitats econòmiques com el turisme. 
Elaboració sense generar residus, en coherència amb 
la filosofia de l’empresa, sostenibilitat i eficiència. 
Producció ecològica com a factor de qualitat i de 
sostenibilitat i NO com a generador de subvencions. 
Recuperació de varietats autòctones. Menys 
productives però molt adaptades i molt interessants 
organolèpticament per a complementar l’arbequina. 
Col·laborem amb institucions, universitats i 
moviments socials per incentivar la investigació 
i difusió del consum i la producció de l’oli d’oliva 
verge de qualitat. 

Per què es va decantar per aquesta activitat?  
Som agricultors per tradició familiar (vuitena 
generació), productors per convicció i uns apassionats 
de l’oli d’oliva verge extra. Al 2004 varem creure que 
hi havia una oportunitat de mercat, perquè sempre 
m’ha atret el sector alimentari i va sorgir l’oportunitat 
de poder demostrar que es pot desenvolupar un 
projecte empresarial a partir del respecte per la terra 
i l’entorn, perquè és una forma de fer país, perquè hi 
ha trens que passen i simplement t’agraden, t’atreuen. 
El meu cos m’ho demanava.

Considera que la seva activitat és innovadora? Per què?
El producte no és innovador. És innovadora la forma 
d’encarar el mercat, d’explicar el nostre producte, 
d’elaborar-lo (al 2008 varem rebre el premi Tàstum 
a la innovació com a empresa agroalimentària). És 
innovador COM ho fem, no el QUÈ fem.

Creu que la seva empresa incorpora bones pràctiques 
de gestió empresarial, ambiental o social? Quines?
Sí. Som totalment respectuosos amb el medi ambient. El 
nostre procés industrial no genera cap tipus de residu, 
tot és reutilitzat. Completem el cicle de vida. Totes les 
restes de la molturació i la poda, després d’un procés de 
compostatge, són utilitzats com “aliment “(adobs) per les 
nostres oliveres. A nivell social, impulsem la creació de 
noves activitats empresarials al nostre entorn, incentivant 
que els veïns del poble elaborin productes que després 
els puguem comercialitzar a través de la nostra xarxa 
comercial. A l’hora de contractar al personal, sempre ho 
fem donant prioritat absoluta a la gent de la comarca, ja 
que és estranya la creació d’empreses al nostre entorn.



31
Té relació amb altres productors o empreses de 
característiques similars a la seva? 
Sí, i molta. No veiem a la competència com el 
nostre “enemic” sinó tot el contrari, els veiem com 
a col·laboradors, gent que ens ensenya i a la que 
ensenyem. Són empreses amb les que sempre poden 
sorgir oportunitats. Creiem en la coparticipació, 
la col·laboració i la cerca d’oportunitats conjunta. 
Així mateix, amb les empreses “germanes”, aquelles 
empreses que comparteixen la nostra filosofia i valors, 
hem fet moltes i diverses activitats: des de vendes 
creuades, compartir informació, compartir accions 
comercials, desenvolupament de nous productes, 
etc.. en definitiva, totes aquelles accions que obren 
noves portes i oportunitats i donen més crèdit a la 
seva i a la nostra marca. Gràcies a aquest esperit, és 
increïble la quantitat d’oportunitats que ens arriben 
per recomanació dels nostres “germans” així com la 
quantitat de portes que hem obert nosaltres per a ells.

Quin és el vostre mercat? 
Sempre hem buscat el mateix tipus de client. Persones 
que valoren com s’elabora el nostre producte, que 
valoren la qualitat i que volen diferenciar-se. La veritat 
és que estem aconseguint una altíssima fidelització. 
Ens adrecem, a tots els nostres clients, pel seu nom 
i cognoms, i els coneixem personalment. En aquest 
aspecte ens han ajudat molt les noves tecnologies 
(facebook, mail, tweeter...) així com les conferències, 
jornada de portes obertes... que ens ajuden a apropar-
nos a ells i a parlar de tu a tu.

Quina és la seva opinió sobre la situació actual d’aquest 
sector? 
No crec massa en el concepte tradicional de “sector”. 
La qüestió és com respon cada un a la realitat del seu 
sector, i des de aquest punt de vista la qüestió no és com 
és la seva situació, sinó saber quina és i donar-li una 
resposta. A més a més, des de dins d’un mateix sector 
puc cercar clients molt diferents a altres empreses del 
mateix sector, aleshores el punt més important és com 
està el mercat al qual m’adreço i com m’hi adreço.
De totes maneres, responent a la pregunta, no és 
menys cert que les contínues aparicions als mitjans de 
comunicació de problemes a la cadena alimentària, 
està impulsant els productes ecològics i naturals. Així 
mateix, la societat és cada vegada més “urbanita” i 
cerca trobar llaços i vincles amb el camp i troba que 
aquest tipus de productes, aquesta “sinceritat” no la 
troba en la resta de productes.

Com veu el futur de la seva empresa? 
Dur, però com sempre prometedor. Molts projectes, 
molta il·lusió, moltes hores, molta energia, molta 
dedicació.

Té previst endegar un nou projecte o producte, 
properament? 
Sempre estem amb projectes nous al cap. Sempre 
estem cercant noves idees de producte que tinguin a 
l’oliva i a l’oli com a eix diferenciador.

La seva empresa ha rebut algun premi?  
Doncs la veritat és que contínuament. En els últims 3 
anys hem rebut més de 40 premis i reconeixements 
al producte. No ens agrada parlar de la qualitat del 
nostre producte, preferim que ho facin els altres, és 
a dir els premis i si ens referim a ells hem acumulat 
els més importants del sector, inclús a Itàlia, però si 
n’haig de destacar algun em quedaria amb dos:
El 2011, el nostre oli ha estat premiat pel Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) 
com el millor oli d’oliva verge extra ecològic, de 
la collita 2010-2011. És el premi més important 
que un oli d’oliva ecològic pot rebre, més tenint en 
compte que Espanya és la major productora mundial 
d’oli i que s’hi presenten tots els molins ecològics 
importants.
El 2008, la Generalitat de Catalunya ens va guardonar 
amb el Premi Tàstum, a l’empresa agroalimentària 
més innovadora, pel nostre sistema de producció i 
elaboració.

Expliqui alguna anècdota curiosa que li hagi succeït des 
de que vàreu endegar el projecte.
Són tantes........ la veritat és que no em quedaria 
amb una anècdota, per a mi el més important és 
la quantitat d’amistats que hem aconseguit, de la 
quantitat de persones que ens truquen felicitant-nos 
o dient que han tastat el nostre producte i que l’han 
d’aconseguir.
Com a anècdota, tenim alguns clients de bona 
posició (hem de mantenir la seva privacitat) que 
cada any ens reserven una quantitat important de 
producte per anar enviant als seus compromisos 
personals, que són molts i interessants. O un client 
finlandès que va venir de vacances a Barcelona, es 
va enamorar d’ Olicatessen i cada any ens fa enviar-li 
l’oli, tot i l’alt cost d’enviament. O una família d’un 
poble veí, que té el fill a Estats Units, i li van enviant 
l’oli. O una senyora de Barcelona, que diu que el 
seu fill la felicita per la seva cuina, però ella em diu 
que sap que és gràcies a l’oli...  Aquests comentaris i 
anècdotes ens fan feliços.
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