
La nostra activitat va anar aug-
mentant i  necessitàvem un espai
més gran, a poder ser, en plena na-
tura, en contacte amb la vida. Tot
buscant, vam  trobar una finca
productora de llet, el mas Els Ca-
sals, que està al costat de la Fa-
geda d'en Jordà. Curiosament,
però, el nom de cooperativa La
Fageda li vam posar el 1982, dos
anys abans de venir a la Fageda! 

Com van aconseguir
tants diners?
Amb crèdits i cercant ajuts de les
administracions. I amb una mica
de sort... Just després de comprar
el mas, el PSOE va guanyar les
eleccions. Llavors es va aprovar la
LISMI i  es va signar el pacte
econòmic i social. I d'un dia per
l'altre es va multiplicar per quatre
l'ajut per la creació de llocs de
feina en Centres Especials de Tre-
ball. Concretament es va passar de
500.000 pessetes a 2 milions de
pessetes per cada lloc. 

Apliquem una
escala salarial

segons les
responsabilitats

de cadascú 

Una fortuna!
En aquell moment, sí. A nosaltres,
que tot just anàvem a crear 24
llocs de feina, ens van donar 48
milions de les antigues pessetes.
Amb aquesta injecció econòmica
vam poder rehabilitar la masia,
impulsar la granja de vaques, fer
els vivers... crear una empresa de
jardineria de veritat!

I quan van començar
a fer iogurts? 
L’any 1992 la CE va fixar les quo-
tes de producció de llet. Estàvem
molt preocupats per les conseqüèn-
cies negatives que aquest fet com-
portava en  la viabilitat del nostre
projecte. Això ens obligava a 

repensar l’activitat i va venir la idea
d'abandonar la producció de llet i
dedicar-nos a elaborar iogurts.

Per als treballadors quina di-
ferència hi ha entre produir llet
i fer iogurts?
Produir llet constituïa una activitat
econòmica, però per a nosaltres no
tenia molt sentit, ja que un cop la
teníem, venia un camió cisterna
d'una central lletera, se l’enduia i
perdíem la pista del nostre treball.
Amb els iogurts els treballadors
podien viure i entendre que si cui-
daven bé les vaques, produirien la
millor llet, que els permetria fer el
millor iogurt de granja que, a la
vegada, veurien ells mateixos en
els prestatges dels millors super-
mercats. Des de llavors, aquest
procés els omple (ens omple) d'or-
gull! En darrera instància el que
fem és posar al damunt de la taula
les millors capacitats de cadascú,
per fer el millor iogurt del món. I
així portem 16 anys. No devem
estar tan bojos, no?

Com repercuteix aquest pro-
jecte en els treballadors? 
És fàcil d'entendre. Imagina’t que
tens 40 anys. Que als 19  has tingut
un brot psicòtic que t’ha impedit
treballar. Veus com tota la teva fa-
mília va cada dia a estudiar o a la
feina. I tu et quedes a casa, sense
fer res. Només et mediques i fu-
mes. I, quan ja no pots més, mun-
tes un “bollo” i t’han d’ingressar. 
I així tota la vida... 
... 
Ara imagina’t que, tot i patir una
malaltia mental, tens l’oportunitat
de venir a La Fageda. Aquí trobes
un projecte laboral que et permet
cobrar, pel cap baix, el salari mí-
nim interprofessional, però on hi
ha una escala salarial depenent de
les responsabilitats que vas assu-
mint. Et sents part d’una empresa
d’èxit. La cooperativa no es per-
cep com el manicomi on hi treba-
llen els malalts mentals. És una
empresa amb prestigi. Pots viure
del que guanyes. En definitiva
aquí trobes un projecte de vida. 

Els usuaris i usuàries s’arriben
a curar? 
No curem a ningú. Però, amb no-
saltres, els malalts mentals crònics
veuen com les crisis que puguin
tenir s’espaien molt en el temps. A
més, tenen la tranquil·litat que si
mai els han d’ingressar, quan esti-
guin millor  podran tornar al seu
lloc de treball, a la seva casa, amb
la seva família.  

A banda del lloc de feina quins
altres serveis oferiu? 
Per als treballadors que no poden
viure amb la família tenim un ser-
vei de vivendes. Des de la persona
que viu sola amb un recolzament
senzill, fins les que viuen en grups
de quatre o cinc en pisos assistits,
amb un monitor. I també organit-
zem activitats de lleure, que per-
segueixen millorar al màxim la
qualitat de vida dels usuaris. 

Tots aquets serveis es
financen amb el que guanya
la cooperativa?
Aquests serveis estan subvencio-
nats per les administracions. Si els
haguéssim de pagar, en comptes
de vendre iogurts hauríem de 
negociar amb diamants, perquè

costen molts diners!  Nosaltres els
beneficis de la cooperativa els
destinem a remunerar als treballa-
dors i a reinvertir en l’empresa en
un procés de millora contínua i per
a que no es descapitalitzi.

Hem creat una
marca donant valor

a la diferència

Us heu convertit en els tercers
productors de postres lactis de
Catalunya. Quin és el secret?
Hem sabut -amb una bona dosi de
sort, ho reconec!- crear una marca
fent allò que totes les escoles de
negocis pregonen: apalancar-se en
la diferència. Si vols lluitar contra
la Danone o la Nestlé has d’oferir
una cosa diferent... nosaltres ofe-
rim un iogurt de granja, no volem
créixer ni expandir-nos.

Fàcil de dir i difícil de fer...
Jo sempre dic que fem iogurts
“per a gent llesta, rica i alta”.
Llesta, perquè a la gent llesta li
agrada menjar el millor iogurt de
granja; rica perquè costa un 40%
més que el de marca i alta perquè

sempre ens posen en el prestatge
més alt dels supermercats!

Esteu notant la crisi econòmica?
No. Aquest any hem crescut el 5%,
i sense baixar preus. Cada cop hi
ha més gent que ens compra. Acon-
seguim més penetració. Tenim una
marca reconeguda pel públic.

Però vostès són la excepció. La
crisi està afectant molt als Cen-
tres Especials de Treball, no?
La crisis afecta tot el món. Però als
CET encara més. En molts casos,
abans de l’inici de la crisi ja esta-
ven descapitalitzats i sovint l’única
cosa que ofereixen és mà d’obra
barata, i mai podran competir amb
països com la Xina. Però podem
acabar amb una bona notícia.

Una bona notícia?
Fa pocs dies s’ha signat un acord
per unir les dues grans plataformes
de la discapacitat a Catalunya: 
la Coordinadora de Tallers i la Fe-
deració APPS. Una nova entitat
que representarà els interessos de
les persones amb discapacitats in-
tel·lectual i les seves famílies. Per
a mi això és un fet absolutament
històric! 

Si no haguessis fundat
La Fageda que series?
Segur que faria alguna cosa en la
que ajudés els altres.

Persones que admires en
la vida real? 
Gent intel·ligent i bona. Quan s’ajun-
ten les dues qualitats, és admirable!

El teu heroi de ficció?
No en tinc.

Què és la felicitat per a tu? 
La pau amb un mateix.

La teva flor preferida? 
La rosa.

Un llibre?
Juego de máscaras, de Frithjof
Schuon.

Una música?
La Passió segons Sant Mateu, de
J.S. Bach.

Una pel·lícula?
El compromiso de Elia Kazan.

Un menjar?
El pa amb oli d'oliva.

El teu somni?
Morir en pau.
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