
La natura no té preu, 
però si un valor 
incalculable

Accions de Desenvolupament 
Sostenible (ODS)

Protegim la biodiversitat 
dels ecosistemes.

Els productes que elaborem procedeixen de l’agricultura ecològi-
ca local. Els nostres agricultors utilitzen mètodes responsables de 
cultiu sense utilitzar productes químics de síntesi ni organismes 
transgènics. Protegim i respectem la biodiversitat, els recursos 
naturals i els ecosistemes.
 
L’agricultura ecològica i local ens permet cultivar i cuidar la 
nostra terra, elaborant els aliments de manera respectuosa amb 
la natura i l’origen. Al no utilitzar productes de síntesi (abonos, 
pesticides, herbicides, etc.) ni llavors modificades genèticament 
respectem els cicles naturals, els ecosistemes i la biodiversitat de 
cada regió.
 
Amb l’agricultura ecològica i local contribuïm a frenar els efectes 
del canvi climàtic amb la reducció de la petjada de carboni.

ODS 15 Protegir, restablir i promoure l’us sostenible dels ecosistemes terrestres
ODS 12 Producció i consum responsables, promoure una agricultura sostenible

ALIMENTA EL MÓN
QUE VOLS

Una societat ben 
alimentada és 
sinònim d’un món 
millor
Treballem perquè t’alimentis 
millor i visquis millor. 

Quan no tens temps per cuinar, t’oferim salut, sabor i tranqui-
l·litat. I ho fem a través de l’alimentació ecològica i local i 100% 
vegetal. Els ingredients dels nostres productes son 100% naturals 
i ecològics. No afegim cap tipus d’additiu ni conservants ni se-
gueixen cap procés que no sigui el natural. 

Cuinem baix en sal, sense gluten, sense lactosa, sense ou i sense 
sucres afegits. Així tinguis al·lèrgies, siguis vegà, vegetarià o se-
gueixis qualsevol altre opció alimentaria, puguis alimentar-te amb 
productes conscients.

ODS 2 Millorar la nutrició - Fam Zero. Assegurar la sostenibilitat dels sistemes de 
producció d’aliments i aplicar pràcticas agrícoles resilients.



Sóm dones 
empoderades

Accions de Desenvolupament Sostenible (ODS)

El nostre equip està format 
majoritàriament per dones. 

La nostra estructura empresarial és horitzontal, per tant totes 
aportem, sumem i decidim. Som un equip unit i cada una de no-
saltres és una peça clau per seguir creixent. Tenim polítiques de 
conciliació i flexibilitat i tenir un ambient de treball alegre i positiu 
és primordial per nosaltres. 

ODS 5 Igualtat de gènere: Aconseguir la igualtat de gènere a través de l’empode-
rament de dones adultes i joves

No malgastem aigua
Optant per una alimentació 
100% vegetal

Seguir una dieta a base d’aliments 100% vegetals significa que la 
seva petjada ambiental és molt menor: es necessita menys terra, 
menys aigua i menys emissions de gasos d’efecte hivernacle. a 
diferència de produir, per exemple 1kg de carn de vaca. Fixa’t-hi:

ODS 6 Gestió sostenible de l’aigua

Utilitzem energia 
elèctrica verda
Energia ètica i sostenible 
amb el medi ambient.

Les nostres instal·lacions son noves i estan dotades de llums leds 
i energia elèctrica verda. Això suposa que obtenim l’electricitat de 
fonts naturals i renovables no contaminants.

ODS 7 Energies renovables

Produint 1 kg de fruita estalviem: Produint 1 kg de verdura estalviem: Produint 1 kg de llegum estalviem:

93% menys 
aigua

98% menys 
emisions 
de CO2

98% menys 
aigua

97% menys 
emisions 
de CO2

73% menys 
aigua

97% menys 
emisions 
de CO2



Promovem el 
creixement econòmic 
local i sostenible

Accions de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Vetllem dia a dia per alimen-
tar el món que volem.

Elaborem els nostres productes de manera artesanal al nostre 
obrador d’Artés (Barcelona) amb matèries primeres que cultiven 
els nostres pagesos del territori. Son un part molt important del 
procés de Casa Amella; ells planten la llavor dels nostres produc-
tes. No importem llegum, hortalisses, ni fruita, perquè preferim 
pagar un preu just als nostres productors, recolzar la seva tasca i 
augmentar el PIB rural.

Busquem l’excel·lència el més a prop possible, estalviant des-
plaçaments innecessaris i les emissions que comporten. A més a 
més, la nostra fàbrica: està molt ben comunicada, a pocs quilò-
metres de molts dels productors amb qui treballem.
Els nostres proveïdors d’embalatges també son locals: els envasos 
de vidre provenen de Sant Fruitós de Bages, les caixes de cartró 
de Les Masies de Voltregà i les etiquetes es fabriquen a Girona i 
Terrassa.

El nostre equip humà, d’obrador, magatzem i oficines és molt 
important per nosaltres, vetllem per la seva estabilitat laboral i 
conciliació, fent horaris intensius i flexibles.

ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles: Reduir l’impacte ambiental negatiu 
per càpita de les ciutats
ODS 13 Adoptar mesures per combatre el canvi climàtic
ODS 8 Treball decent i creixement econòmic

Innovem Apostem per una millora contínua en els nostres productes i en 
els nostres processos. Treballem per la innovació, la tecnologia, 
l’eficiència i la sostenibilitat.

ODS 9 Industrialització inclusiva, sostenible i fomentar la innovació



Accions de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Implicats en ser 
més sostenibles
No només ens comprome-
tem en oferir un bon pro-
ducte, també procurem ser 
medioambientalment res-
ponsables de forma interna.

Promovem l’ecoeficiencia reduint l’impacte ambiental en tots 
els processos que portem a terme. Incentivem i posem en valor 
l’agricultura ecològica local, reduint així les nostres emissions de 
CO2. Apostem per la mobilitat sostenible amb vehicles híbrids i 
les nostres oficines han sigut dissenyades amb materials nobles: 
fusta i vidre. Fomentem el reciclatge internament.

Tenim cura de que els nostres envasos siguin sostenibles, per això 
la majoria son de vidre, 100% reciclables o compostables. A més, 
tots són lliures de Bisfenol A (BPA) tal com marca la normativa 
europea de productes alimentaris que, de moment, encara no té 
legalitat a Espanya.

Les etiquetes son de paper removible perquè sigui molt fàcil reu-
tilitzar l’envàs de vidre o reciclar-lo correctament, evitant l’impac-
te que tenen les ampolles de plàstic quan van a parar als oceans. 
És la manera que tenim de conservar-lo sa i net.

Promovem l’alternativa a les bosses de plàstic amb les nostres 
bosses de cotó ecològic.

ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles: Reducir el impacto ambiental negati-
vo per cápita de las ciudades
ODS 12 Consum responsable
ODS 13 Adoptar mesures per combatre el canvi climàtic
ODS 14 Conservar i utilitzar en forma sostenible els oceans, els mars i els 
recursos marins per al desenvolupament sostenible

Uneix-te al moviment #AlimentaElMonQueVols 
i suma’t a la revolució del menjar bo, sa i ètic.


