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«Vaig obrir 
el negoci amb
aportacions 
de pares i
hipotecant 
una casa»

«L’estigma cap a
les persones
amb problemes
de salut mental
és gran i estan
marcades»

«A l’empresa,
som flexibles
amb aquests
nois, però el
negoci
funciona»

«Tenim molts
clients de fora
de la comarca 
i ens costa 
obrir-nos al
Berguedà»

de mà a nois amb problemes similars. I per a
mi això és molt important. N’hi ha que diuen
que el cànnabis no és perjudicial, però sí que
ho és, sobretot entre els adolescents de 12 o 13
anys perquè el seu cervell està en plena for-
mació i consumir-ne provoca trastorns. Passa
el mateix amb l’alcohol. Les famílies es veuen
desbordades per la problemàtica. Els pares
perden l’autoritat i ells fan el que volen.

Tot  i que podia estar un any sense sou, ne-
cessitava capital per engegar l’empresa.
Com ho va fer? 

Una part va venir a través d’aportacions de
pares a la fundació que vaig crear. També vaig
hipotecar una segona residència perquè els
ajuts a les empreses d’inserció laboral només
arriben quan el negoci ja és una realitat. Vam
començar el Dani i dos nanos amb aquests
problemes. Al principi jo feia una mica de tot,
fins i tot de repartidor. Ara ja som cinc perso-
nes. Els nois primer fan una jornada de 20 ho-
res a la setmana, i hem de ser comprensius si
un dia arriben tard. Si en alguna jornada en
veiem  un de nerviós, li deixem més estona per
fer el cigarret a fora. S’ha de ser flexible. Per a

mi, tirar endavant aquest projecte ha estat com
una segona joventut.  

M’imagino que parla amb altres empre-
saris sobre la inserció de persones amb tras-
torns mentals. Què n’opinen?

Hi ha un estigma molt gran cap a la persones
amb problemes de salut mental, i aquestes
persones estan marcades per sempre. Però
s’equivoquen, perquè algú medicat pot fer la
mateixa feina.

Suposo que la solució és explicar que tenir
a la plantilla persones amb trastorn mental
no repercuteix en la feina i que els beneficis
de l’empresa són els mateixos. És així? 

No es tracta de parlar de discapacitats sinó
de trobar la feina adequada per a les capacitats
d’aquestes persones. S’ha de buscar l’equilibri
que sigui beneficiós per a tothom. Jo vinc de
Sant Cugat i tampoc estic gaire integrat en el
teixit empresarial del Berguedà, però sí que
n’hem parlat.  Però fa respecte contractar tre-
balladors amb aquests problemes i encara s’ha
d’anar insistint i explicant. Nosaltres som una
empresa d’inserció, i el més important és que,
després de treballar aquí, puguin aconseguir

feina en altres llocs. Al Berguedà, però, tenim
problemes per obrir-nos. 

Què vol dir?
Molts nens mengen els nostres iogurts, De-

lícies del Berguedà, en escoles de a tot Cata-
lunya, però al Berguedà només hi  ha dos cen-
tres educatius que en compren. Nosaltres som
una empresa sense ànim de lucre i els benefi-
cis s’inverteixen en la mateixa empresa. Tre-
ballem amb granges i productors del Bergue-
dà i volem potenciar un producte autèntica-
ment de la comarca, però costa i no hi ha faci-
litats. 

Comercialitzen els iogurts més a fora que
a la mateixa comarca?

Exacte. Som al Caprabo de Berga i al Bon
Preu de la ciutat i també de Gironella. Ara tam-
bé som al Bon Preu de Sant Cugat. Nosaltres
fem la distribució directament i, per tant, tre-
ballem més  el sector de l’hoteleria i empreses
de càtering perquè ens en demanen quantitats
més grans i les vendes són importants. Ara
hem començat una ruta a Girona i una empre-
sa de càtering porta mil iogurts a escoles de la
província. Els nostres iogurts són en llocs com
l’Hotel Vela de Barcelona i l’aeroport del Prat.
Produïm 18.000 pots de iogurt a la setmana i
la idea és arribar a les 30.000 unitats.

Per què al Berguedà no té èxit?
Hi ha poca sensibilitat. Hem parlat amb el

Consell Comarcal per poder portar-ho a les es-
coles, però ens donen allargues. 
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Bolígraf Caran d’Ache. «En un dels pri-
mers viatges a Suïssa per la feina em van
regalar un bolígraf Caran d’Ache. Fa uns
anys el vaig perdre i el meu fill gran me’n va
regalar un altre. És aquest».

ABEL GALLARDO

Enric Badia+Aztarain


