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MEMÒRIA D’ACTIVITATS SAMBUCUS 2015 

 

Sambucus vol generar llocs de treball en activitats econòmiques aptes per a 

persones en risc d’exclusió social. La proposta a mig termini va més enllà de 

la generació de llocs de treball, és també un projecte de formació, en el 

sentit que treballar a Sambucus sigui un espai d’aprenentatge social i de 

formació tècnica que permeti a les persones estar en millors condicions per 

accedir al mercat laboral. 

 

HORTA 

Hem gestionat dues hectàrees d’horta en regadiu 

de forma ecològica certificada pel CCPAE 

(Consell Català de la Producció Agrària 

Ecològica). Situades a les finques de La Rierola, 

del municipi de Manlleu, i a El Guiu, de Santa 

Cecília de Voltregà.    

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una hectàrea ha estat destinada a la producció de patata, cultiu molt 

adaptat a la zona. Hem fet 7 varietats diferents, algunes molt pròpies de la 

nostra comarca d’Osona (com són la patata del bufet i la bufet negra), 

altres més àmpliament conegudes (kennebec, red pontiac, monalisa) i 
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algunes són descobertes en altres territoris que els anys precedents hem 

provat que s’adaptaven bé a la nostra terra i climatologia (com per 

exemple la preuadíssima patata ratte de França o la patata violeta). 

 

   

L’altra hectàrea l’hem destinat a la producció d’horta diversa de 

temporada, abraçant una àmplia varietat de cultius, en funció del moment 

de l’any. Mongetes, tomàquets, albergínies, carbassó, pebrots, cogombres, 

enciams, escaroles, pastanaga, remolatxa, bledes, carbassa, alls, cebes, 

porros, calçots, bròquils, cols, coliflor.  

Posant especial èmfasi en el cultiu de varietats locals tradicionals i en risc de 

desaparició, com són el tomàquet verd d’Oristà, la col pell de galàpet, la 

mongeta llaminera, la col calderina o el bròquil lila de Santa Teresa, per 

posar alguns exemples. 
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La comercialització de les 

verdures de l’hort s’ha fet a 

través de venda directa a la 

mateixa finca, a la pròpia 

parada de verdura al 

tradicional mercat de la 

plaça Major de Vic, els 

dimarts I dissabtes, 

directament a restauradors I 

escoles, I també a altres 

productors I distribuïdors de 

productes ecològics. A més, la producció de l’horta també abasteix el 

nostre restaurant, els càterings per esdeveniments i les cuines per a 

col·lectivitats que gestionem. 

L’horta ens ha permès generar un lloc de treball estable tot l’any per a 

persones en risc d’exclusió, un altre durant la temporada forta, d’abril a 

octubre, i suports puntuals en moments de punta de feina. A més s’ha acollit 

un alumne en pràctiques. 

AROMÀTIQUES 

Cultivem de forma ecològica certificada 1,5 hectàrees de planta aromàtica 

i medicinal, a la finca Mas Vinyoles, del municipi de Sant Pere de Torelló. Són 

plantes plurianuals, adaptades a la climatologia de la conca mediterrània, 

com són la farigola, sàlvia, orenga, sajolida, hisop, menta, espígol, 

calèndula, tarongina, estragó, camamilla, marialluïsa, poniol i julivert. 
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A la mateixa finca hi ha els camps de cultiu, hi tenim l’assecador solar i fem 

el procés de selecció i triatge i l’envasat final de les herbes seques. Tot això 

ho fem de forma manual, per tal de garantir la màxima qualitat del 

producte.  

 

 

 

La collita de l’any 2015 ha representat 150 kg d’herba seca, que s’han 

envasat en forma per infusions i condiments. La venda de les herbes seques, 

en format infusions i condiments, es fa principalment a través de botigues, 

botigues on-line, restaurants i distribuïdors. 
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També hem creat un nou producte associat a l’àrea d’aromàtiques. El pack 

de sal amb herbes, una bossa que inclou tres tipus d’aromàtiques (sàlvia, 

orenga i romaní), una bossa de sal del Delta de l’Ebre i un pot per tal que el 

consumidor pugui fer-se la seva pròpia barreja de sal d’herbes al seu gust. 

 

 

L’àrea d’aromàtiques ens ha permès generar dos llocs de treball per a 

persones en risc d’exclusió, durant la temporada (d’abril a octubre). També 

s’han acollit dos alumnes en pràctiques. 

 

RESTAURANT 

Gestionem el restaurant situat dins l’edifici del mercat municipal de Manlleu, 

d’una capacitat per 33 persones. Fem una cuina saludable, basada en els 

productes frescos, de primera qualitat, de temporada, de l’horta ecològica 

pròpia i de proximitat. Les verdures que utilitzem són del nostre hort i per la 

selecció dels demés productes ens basem en els criteris de qualitat, 

proximitat, impacte social i buscant la relació directa amb els productors. 

 

 

 

Fem menú diari de dimarts a dissabte. Sopars divendres i dissabtes (altres 

dies per encàrrec). Fem àpats per emportar. 
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Durant l’any 2015 s’han servit 4.900 àpats al restaurant. En aquesta àrea 

s’han realitzat 3 contractes laborals, un contracte d’inserció. I també s’han 

acollit dos alumnes en pràctiques. 

CÀTERINGS PER ESDEVENIMENTS 

Fem tot tipus de càterings per esdeveniments, per àpats d’empresa, actes o 

esdeveniments familiars. De petit format o per centenars de comensals. Més 

o menys informals. A la comarca i a altres comarques. 

Sempre seguint el nostre estil de cuina saludable i amb una acurada 

selecció dels productes. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Durant l’any 2015 s’han servit 1.900 àpats en càterings per esdeveniments. 
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GESTIÓ DE CUINES PER A COL·LECTIVITATS 

Perquè volem fer arribar el nostre estil de cuina saludable a totes les 

persones i col·lectius, cuinem in situ cada dia, amb productes i proveïdors 

de proximitat. Adaptem els àpats a les necessitats específiques de cada 

col·lectiu, amb supervisió de nutricionistes. Oferim accions de formació i 

sensibilització a les famílies i usuaris. 

Gestionem la cuina de l’escola bressol de Roda de Ter, on es queden a 

dinar una mitjana de 25 alumnes. I la cuina de la llar residència de Manlleu, 

on viuen 30 persones amb problemes derivats de malaltia mental, als quals 

els servim tots els àpats durant 365 dies a l’any. 

  

Això ha suposat un volum de 26.100 àpats servits al llarg de l’any 2015. I ha 

permès generar 3 llocs de treball per a persones en risc d’exclusió 

sociolaboral. 

 

FORMACIÓ I SERVEIS 

Al llarg de l’any 2015 hem realitzat 400 hores de formació en àmbits com 

l’horticultura ecològica, el cultiu i aplicacions de plantes aromàtiques i 

medicinals, l’emprenedoria, el cooperativisme i la cuina. 
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Algunes d’aquestes col·laboracions han estat: 

-Formació i assessorament als horts socials de Ripoll. 

-Formació i assessorament als horts socials de Manlleu. 

-Sessions de formació en cooperativisme, juntament amb Aposta, a centres 

educatius de tot Catalunya. 

-Tallers sobre usos i aplicacions de plantes aromàtiques i medicinals a 

l’Ajuntament de Muntanyola. 

-Tallers de remeis naturals a partir de plantes aromàtiques, pels centres 

escolars de Torelló. 

-Assessorament per la posada en funcionament i acompanyament de l’hort 

de l’institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter. 

 

PERSONES 

A continuació es resumeix les persones que han estat vinculades amb 

Sambucus, en diferents modalitats, durant l’any 2015. 

-4 sòcies treballadores.  

Involucrades en la gestió i coordinació de les àrees gastronòmiques, agrària 

i general. 

 

-10 contractes d’inserció per a persones en risc d’exclusió sociolaboral. 

Venen derivades dels serveis socials municipals.  

 

-4 contractes laborals 

 1 cuiner al restaurant 

 1 cap de sala al restaurant 

1 auxiliar de sala al restaurant 

  

-4 persones acollides en pràctiques laborals 

La voluntat d’acompanyar les persones en el seu procés professionalitzador 

fa que Sambucus obri les portes a les persones que necessiten la realització 

de pràctiques laborals. 

 1 a l’horta. Estudiant de l’Escola de Formació Agrària de Quintanes. 

 2 a l’àrea d’aromàtiques. Un estudiant de l’Escola de Formació 

Agrària de Manresa i un de l’Escola de Formació Agrària de Quintanes. 

2 al restaurant. Un estudiant de l’aula oberta de l’Institut Antoni Pous 

de Manlleu i l’altra de l’Escola d’Hosteleria d’Osona. 
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ALIANCES I XARXES 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

De la terra a la taula, creant oportunitats. 

www.sambucus.cat       /SambucusCooperativa @sambucuscoop 

 


