BONES PRÀCTIQUES DE RESPONSABILITAT SOCIAL

Trias Galetes i Biscuits
Reconeixement Respon.cat 2017 al programa empresarial ambiental
de col·laboració

Premis

respon.cat 2017
Reconeixement de les experiències en Responsabilitat Social a Catalunya

Trias Galetes i Biscuits ha
rebut el Reconeixement
Respon.cat 2017 al
programa empresarial
ambiental de col·laboració

Plantilla 40 (any 2016)
Facturació 3.845.000 €
Activitat Fabricació i comercialització de galetes
Localitat i comarca Santa Coloma de Farners (La Selva)
Pàgina web www.triasbiscuits.com

DESCRIPCIÓ I TRAJECTÒRIA DE L’EMPRESA
Presentació
Trias és una empresa familiar dedicada a la fabricació de galetes d’alta qualitat
fetes a base d’ametlla. El sabor, aroma i textura de les seves galetes provenen de
receptes centenàries i d’esmerçats processos d’elaboració.
Actualment ofereix una gamma amplia de galetes, amb més de 30 varietats incloent les tradicionals i també sense sucre, sense gluten i galetes ecològiques.
A la mateixa fàbrica té el Museu Trias de les Galetes, inaugurat el 1994 i pel qual se
li va concedir el Premi Bonaplata com a reconeixement a la conservació del Patrimoni Industrial de Catalunya.
Missió
Empresa centenària però innovadora dedicada a la fabricació i comercialització
de galetes de la més d’alta qualitat utilitzant només ingredients naturals, sense
conservants ni additius.
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PROGRAMA AMBIENTAL
Resum del programa ambiental de l’empresa
Des del 2014, l’empresa disposa d’un assessorament expert per assegurar no sols el
compliment en la seva activitat sinó també el progrés en l’acompliment ambiental
a partir del seu compromís.
Model de relació amb entitats ambientals i socials
Llançament d’una nova gamma de galetes ecològiques d’alta qualitat i respectuoses amb el medi ambient des de la col·laboració amb la Fundació Emys, entitat
sense ànim de lucre dedicada a la conservació de la natura, que treballa ajudant
els agricultors per tal que siguin més sostenibles en la seva activitat, mitjançant la
producció ecològica i la producció d’alt valor natural.
Emys treballa, així, ajudant els actors del territori a fer una gestió sostenible, promovent l’agroecologia, la gestió forestal sostenible i l’educació ambiental i l’ecoturisme.
Arran de la col·laboració amb Emys, Trias llança una nova gamma de galetes que,
seguint la recepta original i centenària, s’elaboren amb ingredients ecològics de
proximitat: les “Organic Teules”. Amb aquest nou producte es vol fomentar l’economia i la producció local lligada a la conservació del territori, i li permet obrir una
nova línia de negoci. Aquest projecte, literalment és un quilòmetre zero, atès que
tant els productors que col·laboren amb l’entitat ambiental Fundació Emys com la
fàbrica de Galetes Trias comparteixen el mateix territori.
Emys ajuda l’empresa a contactar amb proveïdors locals eco i assessora en temes
de la CCPAE.
Alhora l’entitat ajuda a la venda i diferenciació d’aquest producte, en elaborar-lo i
comercialitzar-lo amb el valor afegit ambiental i de proximitat.
Al packaging també s’hi promociona la fundació.
Entitats amb les quals col·labora l’empresa en actuacions ambientals
L’empresa és mecenes de la Fundació Emys, fundació per la reserva i conservació
del patrimoni natural. Maria Trias és patrona de l’Entitat.
A més, col·laboren o patrocinen altres entitats que no són ambientals:
• Fundació Astres.
• Fundació Astrid.
• Convenis de col·laboració de FP dual amb l’Institut de Sta. Coloma i l’Institut
d’Hostalric.
• Aportacions a les Beques Casademont.
• Aportacions Càtedra Ferrater Mora Universitat de Girona.
• Col·laboració amb Centre excursionista Farners.
• Col·laboració amb Entitats de Santa Coloma: Càritas, Geganters, clubs esportius, associacions pares, teatre...
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