
El Grup Horitzó del Berguedà
s’ha convertit en l’accionista ma-
joritari de Portal del Berguedà SL,
l’empresa d’inserció laboral que
dona feina a joves amb patologies
duals i que produeix els iogurts
Delícies del Berguedà.

El traspàs, que s’ha fet per un
valor simbòlic d’un euro, pretén
reforçar l’activitat d’aquesta em-
presa a la comarca ampliant les
seves línies de treball. Des del
2012,  Portal del Berguedà SL pro-
dueix els iogurts Delícies del Ber-
guedà amb els quals actualment
dona feina a 3 persones amb pro-
blemes de patologies duals (ma-
laltia mental i consum de subs-
tàncies). Produeixen entre 16.000
i 18.000 iogurts la setmana i la  ma-
joria es consumeixen a Barcelona.
Només el 15% al Berguedà.

La planta de producció dels io-
gurts Delícies del Berguedà es tro-
ba al Centre d’Empreses de Cercs
i té capacitat per elaborar  el doble
de iogurts dels que fa actualment,
entre 30.000 i 32.000. Els nous ges-
tors han iniciat converses amb ad-

ministracions  berguedanes per-
què aquest producte de qualitat,
que s’elabora amb productes de
proximitat i que té un valor social,
es consumeixi més al Berguedà,
per exemple introduint-lo als me-
nús de les escoles o a l’Hospital

Comarcal Sant Bernabé.
Ahir, els responsables del Grup

Horitzó, de l’empresa Portal i de la
Fundació Portal (Eva Sánchez,
Jordi Garcia-Petit, Jordi Labòria  i
Joan Maria Sala) van explicar
l’acord. Jordi Labòria, president

de la Fundació Portal, fins ara pro-
pietària  de Portal del Berguedà
SL,  va dir que el projecte de Delí-
cies del Berguedà «ha aconseguit
l’estabilitat econòmica, moltes
empreses grans voldrien tenir els
nostres números». Tot i això , «ens

mancava arrelament al territori».
Amb el traspàs al Grup Horitzó es
guanya «proximitat comercial i
humana» per  ampliar la seva fun-
ció social de donar feina a perso-
nes amb dificultats.

Per la seva banda, Joan Maria
Sala, gerent de Delícies del Ber-
guedà i ideòleg d’aquesta iniciati-
va, va explicar que «m’agradaria
continuar lligat al projecte», que
en el seu moment li va suposar
«viure una segona joventut». Va
explicar que elaboren uns iogurts
de qualitat i del territori que fan
possible que persones amb pro-
blemes de patologies duals tin-
guin l’oportunitat d’inserir-se al
món laboral. Ara, redoblaran els
esforços perquè aquest producte,
que s’elabora amb matèria prime-
ra del Berguedà i la Seu d’Urgell,
sigui més conegut a la comarca
perquè se’n vengui més i així es
pugui atendre més persones.

Eva Sánchez, gerent del Grup
Horitzó, va recordar que l’entitat
fa més de 35 anys que treballa per
atendre i  trobar feina a persones
amb problemes de salut mental.
Actualment té 13 treballadors, 9
amb  discapacitats i problemes de
salut mental. A més, donen feina
a unes 40 persones derivades dels
serveis de salut mental del Ber-
guedà, que fan  la recollida de
roba de segona mà,  de deixalles
voluminosos, a més d’elaborar
productes de Patum que venen a
La Botiga de la Manela a Berga. 
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Grup Horitzó adquireix la firma Portal,
que fa els iogurts Delícies del Berguedà
L’entitat obrirà noves línies de treball per donar feina a persones amb problemes de salut mental
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Eva Sánchez, Jordi Garcia-Petit, Jordi Labòria i Joan Maria Sala presentant l’acord mostrant iogurts, ahir

El traspàs de l’empresa d’inser-
ció laboral  Portal del BerguedàSL
al Grup Horitzó té un altre objec-
tiu. I és aconseguir aglutinar  les
entitats que actualment treballen
per donar feina i tractament a per-
sones amb discapacitats, proble-
mes de salut mental o patologies
duals a la comarca. 

En aquest sentit, Jordi Garcia

Petit, president de la Fundació
Grup Horitzó, va revelar, ahir, que
estan en converses amb l’Associa-
ció Pro Disminuïts Psíquics del
Berguedà per aconseguir  aquest
repte: aixoplugar  en un sol ens el
centre especial de treball del Ta-
ller Coloma, l’empresa d’inserció
laboral de la Fundació Portal que
ara depèn del Grup Horitzó del
Berguedà, que n’ha assolit  la par-
ticipació  majoritària del 65%. El
35% restant de l’accionariat per-
tany a inversors socials. Garcia -
Petit va manifestar  que l’associa-
ció «valora positivament el desig
de treballar en aquesta línia».

Jordi Garcia-Petit va convidar
les administracions berguedanes

i  la Generalitat a ser sensibles per
tal de  donar sortida a aquesta ve-
lla assignatura pendent, atendre
des del territori les persones amb
discapacitat i problemes de salut
mental del Berguedà. Per assolir-
ho cal  el suport institucional,  i ara
ho tornen a reivindicar. «Hem
d’aconseguir que el Consell Co-
marcal del Berguedà, els ajunta-
ments i la Generalitat ens donin
suport i ajudes perquè aquest pro-
jecte pugui ser una realitat», va dir
Garcia-Petit.

Els representants del Grup Ho-
ritzó i de la Fundació Portal van
expresar la seva satisfacció per
l’acord de traspàs ja que confien
que les beneficiarà. 
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Nova via per aglutinar serveis d’inserció
per a persones amb malalties mentals

Grup Horitzó demana a les
administracions ajuda per
ser reconeguda com una
empresa social

LA CLAU
«Els poders públics són
bastant ganduls»
 Jordi Labòria, president de
la Fundació  Portal, s’ha dedi-
cat  4 dècades a la política.
Ahir va dir que «els poders pú-
blics són bastant ganduls per
tractar la salut mental», i va
animar la societat a pressio-
nar-los perquè ho facin.
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