EMPRESA CONSCIENT
Responsabilitat Social

Llagurt està alineat amb
el següent ODS:

2020

2020
A causa del SARS-CoV-2 hem tancat tots els nostres establiments Llagurt.
Per tal de no llençar tot el producte fresc (llet, iogurt ecològic, fruita ...), n’hem fet donació a
centres de salut i centres d’acollida de persones sense sostre.

2020
Dins el projecte de voluntariat que tenim a Llagurt,
col·laborem al costat de la cultura.

2020
Projecte reús
Els envasos de plàstic de 5 litres de iogurt ecològic, que utilitzem als nostres
establiments, els distibuïm a les escoles i llars d’infants. Aquí una mostra d’un
grup de batucada infantil amb els seus tambors.

També s’han reutilitzat per crear
“muntanyes” per esquiar,
a llars d’infants.

2020
Activitat d’equip al
rocòdrom organitzada per
les empleades de Llagurt.

Llagurt forma part de la
Xarxa d’Empreses per a la
Reforma Horària.

2020
Llagurt de la mà de les universitats
catalanes, mitjançant conferències
d’emprenedoria. Per exemple, a
l’UAB i a l’URV.

Ens iniciem en el projecte d’envasos
compostables i biodegradables.

Llagurt forma part del projecte
#Invulnerables contra la pobresa infantil.

2019

2019
Durant el Nadal vam fer dues accions:
La primera consistia en què els nostres clients i clientes adornessin
l’arbre de Nadal amb targetes de colors amb els seus desitjos escrits.
La segona acció va ser una col·laboració amb Càrites Diocesana, amb una
recollida de joguines i contes infantils, no bèl·lics, no sexistes i en bon estat.
I sobretot apostant per la reutilització.

Llagurt és patró de la Fundació Girona Est que vol donar a conèixer el
barri des d’una altra perspectiva, fomentar el positivisme a la zona i aconseguir
que el barri s’obri a més gent incrementant la seva diversitat. També es

les persones que viuen a Girona Est. Així com treballar per la igualtat
d’oportunitats dels més joves del barri, perquè puguin apropar-se al màxim
possible amb les que tenen els joves de la resta de la ciutat i del país.

2019
la! del Consorci
Participació al Joc de la Llengua Endevina- per la Llengua.
per la Normalització Lingüística , voluntariat
Ens vam iniciar amb les endevinalles al 2018.

Pels 9 anys de Llagurt vam crear una ruleta amb premis!
Cada compra, una tirada! I podia sortir un llagurt gratis o el premi gran, un tarlà!

2019
s seus inicis que col·laboTenim un establiment a Perpinyà i des delCatalunya Nord.
rem en la promoció de la llengua catalana a la

Des de 2013 els nostres establiments formen
part del Procés de Col·laboració amb el
Consorci de Normalització Lingüística.
Totes aquelles persones que estudien català poden
venir als establiments Llagurt (sense l’obligació de
consumir) a practicar i dialogar en parelles i grups.

2019
L'Arcadi és un nen de 4 anys de Girona amb

Col·laborem amb la seva fundació venent els seus pots
de bombolles a les botigues de La Rambla, Migdia,
Platja d'Aro, Palamós i Sant Antoni de Calonge.

Venem aigües de la marca AUARA, que

destinant el 100% dels seus dividents.

Disposem del segell de
Venda de Proximitat en
circuit curt del productor
de iogurt natural.

Col·laborem amb la Cursa
,
organitzada per l’Associació de
Veïns de la Vall de Sant Daniel.

En Hatim fa una estada de pràctiques amb nosaltres. Forma part del col·lectiu de
Menors Estrangers No Acompanyats (MENA). Creiem en donar oportunitats.
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Col·laboració en el programa Invulnerables
liderat per sor Lucía Caram.

2018
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European Week for Waste Reducti

2018
Vam participar a Respon.cat per al desenvolupament de

El desembre 2014, dins del projecte Respon.cat, Llagurt va ser selec cionat dins les 20 empreses c atalanes, de casos de bones pràctiques
de Responsabilitat Social en el marc d'un projecte del Consell de
Cambres de Comerç conveniat amb el Departament d'Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Formem part de la xarxa d’empreses amb compromís (XE@C)
on vam fer una xerrada taller al SOC per millorar l’ocupació de les persones a l’atur. També formem part de la xarxa d’empreses gironines per a la
reforma horària.

2017

2017
Recollida de culleres de plàstic per
la Cristina, una nena de Monistrol de
Montserrat amb una malaltia minoritària
(Síndrome d’Angelman).

És la nova campanya contra el
malbaratament d'aliments duta a
terme conjuntament per l'Agència de
Residus de Catalunya. Es va dur a
terme a la Ciutat dels Somnis, dins el
saló de la Infància de Barcelona.

Recollida de Llibres durant la
setmana de la diada de St. Jordi
per tal de col·laborar amb la Ludote
ca del centre cívic Barri Vell.

2016

2016

Creació de l´ APP LLagurt
amb l’objectiu de tenir la targeta

millorar l’experiència client.

Col·laboració en concert de
Gospel Viu! Sense Fronteres,
l’Associació Somnis venia el
Conte de les Llagurteres a un
preu simbòlic, per una bona
causa.

Reconeixement com a establiment
col·laborador en el Carnet Jove
de la Generalitat de Catalunya.
La nostra col·laboració amb el Carnet
Jove es va iniciar el 2014 i encara
segueix en vigor en l’actualitat.

2015

2015
Premis Pimes, premi a la
Qualitat Lingüística del
món Empresarial.

Vàrem organitzar dues excursions a la
granja on es fa el nostre iogurt natural,
oferint autobusos gratuïts per visitar-la.
Activitat completament gratuïta.

Col·laborem amb
XaropClown,
pallassos d'hospital.

2014

2014
El passat sant Jordi 2014, vàrem escriure un conte infantil basat
en educació, en valors i, en Emprenedoria, per a tots els nens i nenes.

És un regal que els hi volem fer. Es titula “El conte de les llagurteres”. A
l’actualitat encara tenim exemplars i els regalem durant l’any, en especial el
dia de sant Jordi.
Llagurt, a part de ser el que és, és un projecte personal, i quan són coses de
persones, et fan fer coses humanes i amb valors. Per això ens ha vingut molt
d’animar a tots els nens i nenes a creure en els seus somnis i fer-los realitat, i
ens hem volgut posar d’exemple perquè és possible i palpable.
Aquest conte és real i de veritat. La caputxeta vermella no existia i Els tres
porquets tampoc, però el Conte de les llagurteres sí que existeix. Aquest
conte no és per vendre, és per REGALAR, no per això perd “caché”, sinó al
contrari, el que volem i desitgem és que arribi al màxim de persones
possibles (biblioteques, escoles, famílies...). En l'actualitat el podeu trobar a
totes les biblioteques de Girona, Barcelona i Tarragona, gràcies a la distribució de les Diputacions, Centrals de Biblioteques i a les nostres botigues.

2014
pogués dur a terme el PETIT
BLACK MUSIC per a nens i nenes de
manera gratuïta. Música i Cultura.

Col·lecció de 7 receptes Llagurt
de la mà de la Fundació Alícia.

Vam començar a treballar en col·laboració amb l’Associa
ció de Celíacs de Catalunya per donar un servei de qualitat i
amb seguretat a les persones celíaques. D’aquesta manera, es fa
formació periòdica als treballadors per tractar aquest tipus de
clients. També sobre intoleràncies i al·lèrgies.

2014
Col·laboració amb Temporada Alta i la Fundació Resilis, perquè

Teatre de Bescanó amb els més menuts.

Entrega de Premis a FP,
millor nota Selectivitat,
millor treball de recerca.
Llagurt amb els
casals d'estiu.

2013

2013

hàbits alimentaris i d’higiene entre els infants i lluitant contra la pobresa infantil.
Aquesta activitat és molt rellevant per a nosaltres. Segueix en vigor i cada any arribem aprox a 1.800 nens
i nenes de la província de Girona. La fem tots el dimecres del curs escolar i ens movem gratuïtament a totes
les escoles que ens ho demanen. També ens movem a fer aquesta activitat a residències de 3era edat
(vells només ho són els draps) i en associacions com “Mmm’agrada!” que té un programa per a persones
amb diversitat funcional.

2013
Vàrem participar a la taula
rodona com a ponents en
la Presentació del “Manual
l’empresa, en català”, elaborat per la Plataforma per la
Llengua i la Fundació Vincle.
En aquesta taula, a més de
nosaltres, comptàvem amb la
presència de Joan Roca del
Celler de Can Roca, entre
d’altres.

Els nostres productes tenen noms
catalans, per ex. en Patufet (coulant) quan
vàrem presentar el nou producte vàrem regalar Patufets a tots aquells clients que venien
als nostres establiments amb Barretina!

Portem a terme moltes xerra des d’emprenedoria impulsant-la entre els joves a Instituts i
Universitats, així com a emprenedors i actes empresarials.
Actualment és una activitat que
està en vigor i la fem any rere any.

Participació a la
Marató de TV3.

2012

2012
Llagurt va rebre el Reconeixement a la Qualitat Lingüística Empresarial.
Dit reconeixement forma part dels Premis Jove Empresari, que atorga anualment
l’Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC), amb el suport de
la Direcció General de Política Lingüística de Departament de Cultura. El jurat va
considerar que Llagurt, arrelat al territori, atorgava a la llengua catalana un valor
afegit en la qualitat empresarial.
Yvonne Griley, directora general de Política Lingüística, ens va lliurar el guardó per
delegació del conseller Mascarell. Aquest acte va ser presidit per Artur Mas, president
de la Generalitat de Catalunya, i Xavier Trias, alcalde de Barcelona.
Premi de Generalitat de
Catalunya Millor Iniciativa
Comercial en Innovació.

Premi Estatal
BanCaja Joves
Emprenedors.
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l’economia de l’entorn més proper a l’empresa.

potenciem els bons hàbits saludables, ja que el iogurt és ecològic, la fruita és
natural. Insistim en la proximitat amb la clientela i la societat, l’arrelament en
el territori i l’entorn més proper (inauguracions de botigues amb castellers i
- a
percussió). A més, el català és la llengua vehicular a l’empresa, tots els treball
dors han de poder expressar-se en català perfectament.

info@llagurt.cat | llagurt.cat

