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DADES  DE L'AUTOR:  Nascuda a Mollet del Vallès (1973) és periodista i editora. 

Ha treballat com a redactora al diari el Mundo  i ha format part de l'equip de redacció de 

la revista Descobrir Catalunya. També ha dirigit durant tres anys una altra revista de 

viatges, Península. Des del 2001 es dedica a l'edició de llibre de no ficció. 

 

BREU CONTINGUT DEL LLIBRE: La Fageda és un projecte que ha utilitzat l'àmbit 

empresarial com a eix per a la rehabilitació d'un col·lectiu de persones amb algun tipus 

de malaltia mental o disminució psíquica. Els experts diuen que el treball és una de les 

eines més efectives per a la rehabilitació d'aquestes persones. La finalitat d'aquest llibre 

és explicar tot el que li ha passat a aquesta empresa durant els seus 25 anys d'existència,  

donant a conèixer tots els entrebancs, dificultats i problemes que ha tingut durant 

aquests anys.  

La Fageda fou creada el gener de l'any 1983, per Cristóbal Colón, psicòleg, nascut a 

Saragossa  el 1949, i que venia de treballar en un manicomi. La Fageda al llarg dels seus 

anys ha desenvolupat diferents activitats: treballs manuals pel ram del tèxtil, confecció 

d'imatges religioses, cendres, porta llàpissos, miralls, feines de jardineria, cria de cucs 

per aconseguir adob orgànic a través de la transformació de residus, creació d'un viver 

de plantes ornamentals, etc.  La majoria d'aquestes activitats varen fracassar. 

El 1984, gràcies a l'ajuda de l'alcalde d'Olot, el Sr. Alcadi Calzada, es traslladen a la 

finca "Els Casals" i es munta un vaqueria.  



El 1986 La Fageda és reconegut com un Centre Especial de Treball i els seus 

treballadors per primera vegada estan assegurats. 

L'any 1989 és reconeguda com una de les millors explotacions ramaderes de la 

comarca, destacant sobretot l'atenció que donen als animals. Es ven la llet a empreses de 

productes làctics.  

L'any 1992 es comença una nova activitat: LA FABRICACIÓ DE IOGURTS!!!! El seu 

primer client fou l'hospital de la Vall d'Hebron, després en varen venir d'altres: 

l'Hospital Clínic, El Cortes Inglès, Supermercats Màxim ( ara Carrefour), Caprabo,... 

L'any 1997 a través de l'ajuda d'un publicista molt important, Marçal Moliner, creen un 

nou envàs i un nou logotip. 

Cristóbal Colón molt conscient de la seva manca de gestió empresarial, realitza un 

postgrau en direcció general a IESE. Al cap de 10 anys hi tornarà per donar xerrades 

davant d'un nombre important d'empresaris. 

L'any 2002, conscient que l'empresa necessita tenir un equip directiu professional 

comença a buscar les persones més adequades per a les diferents àrees funcionals de la 

cooperativa. 

 

MOTIUS DE L'ELECCIÓ D'AQUEST LLIBRE:  

El cas de la Fageda és un clar exemple d’emprenedoria social, de com es pot crear un 

projecte social que tingui una estructura empresarial i que millori la qualitat de vida de 

col·lectius de persones amb malalties mentals o amb alguna disminució psíquica. 

Avui en dia es parla molt de la necessitat d’emprendre, però el cas de la Fageda ens 

demostra que es pot emprendre un projecte sense tenir com  a objectiu prioritari guanyar 

diners. Tot i així estem parlant d’una empresa que l’any 2015 va facturar al voltant dels 

16,5 milions d’euros.  

Tal com diu Cristóbal Colón, creador d’aquest projecte: " No serveix com jo ho vaig fer, 

el món era diferent. Però res no és fàcil. L'important és que som gent normal i ho hem 

aconseguit. Amb persones, amb perseverança. El compte de resultats de la vida no el 

donen els números".   

 


