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El nostre compromís és la base de tot aquest projecte, una microempresa familiar que 

vol aportar valor afegit a la vida de les persones, a l’entorn on vivim i a nosaltres 

mateixos, que creiem en un món millor. Davant dels temps que corren som les 

persones que podem fer el canvi des d’abaix “bottom-up” . Ho podem fer  a través de 

les decisions que prenem en el nostre dia a dia, la força del consumidor que decideix 

quin és el món que vol, quan va a la recerca de satisfer les seves necessitats, des de les 

més bàsiques a les més lúdiques. Ho podem fer també de moltes altres maneres 

organitzant-nos en la defensa i autogestió dels bens comuns, tant siguin aquests drets 

fonamentals de les persones, com de vetllar per la protecció del medi ambient. I ho 

podem fer també emprenent amb el cor, amb l’ànima, com mirem de fer al celler 

Talcomraja. És per això que redactem un informe de Responsabilitat Social Corporativa 

de la nostra empresa, per reflectir quins són els compromisos de la nostra activitat. 

Aquests tenen tres eixos principals, que són els propis del nomenat desenvolupament 

sostenible. L’ambiental, el sociocultural i l’econòmic que tenen una importància 

equitativa. Podreu veure’n la descripció més detallada en les següents pàgines.  
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MEDIAMBIENTAL 
 

 

 

ESTIMAR EL TERRITORI I EL QUE ENS OFEREIX. 
PATRIMONI NATURAL A PRESERVAR.  

Reconeixem els seus valors i som conscients de la riquesa 
que ens envolta. 

POTENCIEM  LA BIODIVERSITAT. 

No utilitzem pesticides, que trenquin l'equilibri dels 
ecosistemes i la biodiversitat.  

 

REDUCCIÓ D'INCENDIS FORESTALS. 

Les vinyes com a tallafocs naturals. 

APOSTA DEL CONSUM DE PRODUCTES DE 
TEMPORADA I DE PROXIMITAT, KM 0.   

Quan bevem el vi d’Arenys tindrem la plena consciència de 
beure’ns un bocí de paisatge 100% Arenyenc. Disposem del 

distintiu de la Generalitat. 

GESTIONAR ELS BENS COMUNS DE FORMA 
SOSTENIBLE.  

Gestió de 2-3 ha de vinya de les varietats autòctones 
garnatxa, directe, moscatell, pansa blanca, picapoll... 

Mitjançant agricultura ecològica . 
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SOCIOCULTURAL 
 

 

 

CONSERVAR EL PATRIMONI CULTURAL I 
HISTÒRIC DE LA COMARCA DEL MARESME.  

La vinya desde la època dels ibers i romans fins a 
dia d'avui. 

ENRIQUIR-SE DEL CONEIXEMENT 
TRADICIONAL. 

La saviduria dels cicles naturals, del conreu i 
vinificació tradicional.  Projecte   "La memòria del 

vi" de l'Associació Pensa en vi. 

INNOVACIÓ. 

Nous coneixements , tècniques i metodologies. TICS  

i xarxes socials. 

COOPERATIVISME.  APRENENTATGE 
COMPARTIIT, VINCLES, SINÈRGIES. 

Micromecenatge l'any 2011 amb 80 mecènes. 
Membres de la cooperativa agrària "L'Aranyó". 

Col·laboracions  compartides amb estudiants  del 
Barxillerat artístic (Pineda de Mar), Cicles formatius 

restauració (Calella), Comunicació audiovisual 
(EUM) i de Periodisme (UB). 
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LA SALUT. 

Treballar amb ecològic , natural en tot el 
procés millora la salut de l'entorn i de les 

persones.  A més de les propietats  
antioxidants adherents al vi negre. 

SLOW FOOD. 

Creiem en el moviment Slow. La feina ben 
feta. I som membres del moviment Slow Food 

Maresme. 

EQUIPAMENTS NATURALS PRODUCTIUS, 
El REBOST MUNICIPAL. 

Terrenys locals productius. Auto-abastiment 
d'aliments. 
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ECONÒMIC  

 
 

TRES SECTORS DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

 

CREEM OCUPACIÓ. 

             Economia local i de proximitat. 

POTENCIEM L'ECOTURISME I ENOTURISME. 

Turisme de qualitat. 

CREEM PRODUCTE SOSTENIBLE DE QUALITAT. 

Pensem amb el consumidor, el mediambient i les futures 
generacions. 

RELACIÓ DIRECTA AMB EL CLIENT. 

         Relació activa i continua entre productor i consumidor. 

" Feedback".  

Vinya 

(Sector primari) 

Celler 

(Sector Secundari) 

Restaurants i comerços 

(Sector Terciari) 
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EL PARTICIPANT ACTIU: PART DE L’ENGRANATGE DEL PROJECTE TALCOMRAJA 

 

 
 

 

ÉS POSSIBLE GRÀCIES A TOTS!! SALUT I BON VI!! 

 
 

PRODUCTORS 
CELLER 

TALCOMRAJA 

AMANTS DELS VINS 
ECOLÒGICS I 

NATURALS DE 
PROXIMITAT 

COOPERATIVES, 
AGROBOTIGUES  I 
RESTUAURANTS 

CONSCIENTS. 


