
  
 

                                                      

 

 

 

 
Vector Bones Pràctiques detectades Proposta de noves actuacions 

 
 
 
Econòmic 

 Diversificació  del producte 
 Introduir el cava al mercat internacional 

 

 Implicar-se en el foment de l'activitat turística i 
econòmica en general del territori 

 Desenvolupar aliances empresarials i 
organitzacionals amb altres agents del territori, 
 

Diversitat  Compleixen la  LISMI tot i que legalment no hi estan 
obligats 

 

 Estructurar un Programa de voluntariat  

 
Comunitat 

 Diàleg i col·laboració amb els agricultors, un dels GI amb 
més interacció. 

 Criteris de proximitat en la contractació de personal. 
 Col·laboració amb Adeg, UEP, AVC, Institut del Cava, 

Confraria del Cava, Univ  Rovira i Virgili… 
 Forma part de la Unió de Botiguers de S.Sadurní i Som 

S.Sadurní. 
 També es duen a terme diferents accions de solidaritat 

amb col·lectius desafavorits 
 

 Presència en mitjans de comunicació locals 
 

 
 
Laboral 

 Conciliació vida laboral i familiar 
 Adaptació de tasques segons circumstàncies personals 

concretes 
 Es posa en valor el treball de les persones per davant la 

 Reflexionar sobre quins valors es té com a 
empresa i establir canals de diàleg per a 
transmetre’ls a l’equip de persones de l’empresa 

 Documentar i sistematitzar bones pràctiques que 
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robotització en alguns processos de la producció. 
 

ja s’estan duent a terme (conciliació...) 
 Estructurar el Pla de formació de l’equip de treball 

 

 
 
 
Ambiental 
 

 Normes ISO 9001 i 14001 
 Aposta clara per reduir impacte ambiental: agrologia i 

biodinàmica 
 Celler Batlle, arquitectura bioclimàtica i integració al 

paisatge 
 Depuradora biològica 
 Criteris de sostenibilitat en els processos d’elaboració i 

conreu ecològic. 
 Estudi de la petjada de carboni 

 

 Establir indicadors de seguiment 
 Establir criteris d’ecoeficiència 

 
 
 
Bon 
Govern 
 

 Filosofia d’R+D 
 Model de negoci basat en la sostenibilitat amb, soc i 

econòmica. 
 

 

 


