
Perquè cada petit gest suma



«Molta gent petita,  
en llocs petits,  

fent coses petites,  
pot canviar el món.»

Eduardo Galeano

#cadaGestSuma 



El nostre compromís, 
tot un somni.
Les persones que fa anys que ens dediquem a conrear la 
terra coneixem de primera mà el valor de les petites coses.

Perquè ja des dels nostres orígens teníem el somni de 
crear un projecte que apostés per un món millor, on 
cada acció generés un impacte positiu a la societat.

Des de llavors, al Grup Sumarroca hem seguit conreant 
aquest somni gràcies a l’esforç, la il·lusió i el compromís 
diari de cadascun dels professionals que formem 
aquesta gran família, amb el propòsit d’assolir els 
nostres Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Per tal que les futures generacions puguin seguir 
gaudint del meravellós llegat que és la nostra terra.

I de tot el que ens regala.

#cadaGestSuma 



Medi ambient

Societat

Prosperitat

Institucions sòlides

Aliances

El Grup Sumarroca es compromet 
a contribuir al compliment de 

l’Agenda 2030, i aquests són els 
propòsits que volem assolir plegats.  



«La salut passa per sobre de 
tot. Per això oferim productes 
en els quals sempre prima la 
qualitat i que aporten un major 
benestar a les persones.»

Imma Canales  
Responsable de Qualitat

#Propòsit 1 



Salut i benestar
La prioritat del grup és oferir al mercat  
productes de qualitat, saludables i que  
tinguin un benefici clar per a la salut;  
també fomentem un estil de vida saludable  
entre el nostre personal. 

• Garantia de qualitat i salut en tots els nostres 
productes. Treballem amb la mínima intervenció i  
el màxim respecte durant els processos d’elaboració. 

• Gamma de productes amb valor afegit: gurmet, eco, 
de proximitat i vegans. 

• Fomentem l’alimentació saludable patrocinant 
campanyes periòdiques de nutrició saludable a les 
nostres xarxes. 

• Promovem la transparència a la informació nutricional 
de l’etiquetatge.

• Programa + Salut: fomentem la salut i el benestar entre 
el nostre personal.

• Col·laborem en la formació de les noves generacions 
a través d’entitats com la DO Penedès, l’Associació 
Vinícola Catalana, Escoles d’Hosteleria i Escoles 
d’Enologia i Viticultura. >>> gràfic
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La qualitat i la confiança 
tenen un nom
Disposem de certificacions avalades per entitats tan reconegudes com: 

#Propòsit 1



#Propòsit 2 
«La nostra promesa de valor parteix de 
l’impacte de cadascuna de les nostres 
accions, començant per les individuals. 
Perquè entenem que la gestió del canvi 
comença per nosaltres mateixos. Per ser 
una empresa responsable, primer hem 
d’actuar com a ciutadans responsables.» 

Albert Hinojosa 
Mestre d’almàssera

Óscar Llombart  
Enòleg



Compromesos  
amb la terra
La terra: la nostra herència, la nostra raó de ser. 
Compromesos en ajudar a aturar el canvi climàtic.

• Programa de gestió de la biodiversitat, preservació de la flora i fauna autòctona a 
través de la reforestació dels marges per a la nidificació d’espècies d’ocells,  
foment de la presència de vegetació als murs i les parets per afavorir  
la biodiversitat i el pasturatge de ramats d’ovelles que espampolin els ceps i netegin 
les males herbes de la vinya, entre altres feines.

• Finca 100 % ecològica. Zero emissions d’òxid de nitrogen en no aplicar fertilitzants 
nitrogenats.

• Calculem la nostra petjada de carboni. >>> gràfic

• Autoproducció d’adob 100 % orgànic. Omplim el nostre compostador amb restes 
vegetals de producció pròpia i fems de granges amb certificació ecològica.

• Xarxa Natura 2000 (xarxa ecològica europea d’àrees de conservació de la biodiversitat).

• Plantació de cereal, del cigronet de l’Anoia i de festuca per afavorir el creixement de 
vegetació o l’aportació de nitrogen a la terra.

• Espiells Terra de Vi: associació per impulsar i protegir la zona nord de l’Alt Penedès.  
El seu objectiu és preservar la identitat vitícola, agrària i rural del nostre territori, font de 
riquesa econòmica, social i cultural, davant de la pressió urbanística.

#Propòsit 2



Petjada de carboni
L’any 2016, el Grup Sumarroca s’adhereix al programa d’acords voluntaris  
del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya.

Hem aconseguit reduir en un  37%  
la petjada de carboni des de l’inici.

350

300

250

200

150

100

50

0

2017 2018 2019 2020

312,7848 tones de CO2 eq

0,13 kg / ampolla 0,11 kg / ampolla0,14 kg / ampolla 0,12 kg / ampolla

318,4648 tones de CO2 eq 268,3078 tones de CO2 eq 230,8407 tones de CO2 eq

#Propòsit 2

 Índex de kg de CO2 equivalent per ampolla produïda



«L’actitud és una de les facetes més 
importants en algú professional. 
És per això que apostem per 
gent compromesa,  i promovem 
el talent, impulsem la formació i, 
sobretot, vetllem per una millor 
conciliació de la vida familiar.» 

Cristina Gómez  
Responsable d’Administració

#Propòsit 3 



Generem una  
ocupació estable  
i de qualitat 
Som una empresa familiar on cadascun dels 
nostres treballadors i treballadores és un element 
clau. Impulsem el talent i generem ocupació 
estable i de qualitat. 

• Promovem la contractació estable, el 88% de  
la nostra plantilla està formada per personal fix.

• Fomentem el talent mitjançant la formació i l’oferta 
d’oportunitats.

• Facilitem la conciliació de la vida familiar i professional.

• Protegim els drets laborals i promovem un entorn de 
treball segur. 

• Tenim un conveni amb la Fundació Mercè Fontanilles 
i cada any intentem incorporar socialment i laboralment 
unes tres persones amb risc d’exclusió. 
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«La terra és la nostra herència. 
Hem de mostrar-li la mateixa 
generositat que ella ens mostra 
a nosaltres. I retornar-li tot el 
que ens regala.»

Mercè Sumarroca  
Relacions públiques

#Propòsit 4 



Impulsem  
activitats amb  
valors sostenibles
Promovem accions per tal que l’activitat del  
Grup no comprometi l’àmbit de la sostenibilitat.

• Acords voluntaris: en línia amb els objectius 2030, reducció de com a 
mínim un 40 % d’emissions de carboni (respecte l’any 1990).

• Adhesió als compromisos d’acció climàtica de la Generalitat de 
Catalunya.

• Impulsem la transició energètica: maquinària i processos més 
eficients. Canvi llums LED, possible canvi a energia renovable.  
>>> gràfic

• Col·laborem amb el clúster del sector INNOVI per fomentar i contribuir 
a la innovació en sostenibilitat.

• Apostem pels productes de proximitat.

• Reciclatge extern: separem tots els nostres residus i els enviem a un 
gestor adequat per reciclar-los externament. >>> gràfic

• Implantem bones pràctiques d’eficiència energètica.

#Propòsit 4 



Impulsem la transició energètica
CONSUMS D’ENERGIA ELÈCTRICA 
• Canvi a una tecnologia més eficient. Llums LED.

• Detectors de presència en diferents punts interiors i exteriors.
• Processos més eficients des del punt de vista elèctric.

• Tecnologia més eficient.
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Reciclatge extern 
GESTIÓ DE RESIDUS 
A Grup Sumarroca se separen tots els residus i es gestionen a través d’un gestor adequat.

També gestionem altres productes amb menor rellevància:

Ferralla  I  Equips electrònics  I  Fusta  I  Cartutxos de tinta de les impressores  I  Piles, fluorescents  I  Llaunes

2017 17,61 t 6,51 t 24,32 t 7,46 t

2018 14,92 t 7,46 t 39,12 t 6,68 t

2019 19,72 t 8,62 t 19,68 t 6,25 t

2020 9,08 t 4,72 t 14,56 t 4,38 t

2021 15,1 t 5,2 t 7,040 t 6,04 t
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#Propòsit 5
«Un consum responsable parteix 
d’una producció responsable. Per 
això, el nostre compromís comença 
per crear valor amb productors de 
la regió, reduir el consum d’envasos 
contaminants i promoure al màxim 
l’economia circular en tots els nostres 
processos.»

Jose Campillos     
Responsable de Producció



Apostem per  
l'Economia Circular
Entenem el residu com un recurs útil. Apostem per 
processos en els quals la traçabilitat del producte o servei 
compleix amb els requisits de sostenibilitat i  
mínim impacte ambiental.

• Promovem l’economia circular per reduir l’ús dels recursos (prioritzem 
els recursos renovables, conservem els recursos existents). 

   >>> gràfic

• Establim col·laboracions per crear valor compartit. Col·laborem amb els 
nostres proveïdors per reduir la generació de residus en l’embalatge de 
matèries primeres.

• Noves presentacions i embalatges ecoconcebuts. Ideació i (re)disseny 
de nous productes amb una concepció ecològica, sostenible i reutilitzable: 
ús de tintes ecològiques, de materials elaborats amb fibra de sucre o 
reducció de les coles, etc. >>> gràfic

• Reducció del pes de tots els nostres envasos de vidre i cartró. >>> gràfic

• Comprem matèries primeres més sostenibles. A tots els nivells, des de 
productes fins a material d’oficina. 

• Promovem l’ús de plàstic reciclat en els nostres embalatges de plàstic.  
I en reduïm o n’eliminem l’ús en tots els processos en els quals ens és possible. 

#Propòsit 5 



Recirculem

SURO
Totes les restes de suro es porten a 
una organització d’integració social 
anomenada Aflote , que s’encarrega de 
reciclar-les amb l’objectiu de reduir 
l’impacte en el medi ambient. Aquest 
col·lectiu s’encarrega de transformar 
tot el suro en objectes decoratius 
que posteriorment es comercialitzen 
(llums, gerros, etc.), i genera així feina i 
recursos econòmics per a persones de 
col·lectius més desafavorits.

RAPA I RESTES DE PODA
Retornem a la terra el fruit que ens ha 
donat. Per això, utilitzem les nostres 
pròpies restes vegetals i de poda 
com a adob per al terreny. D’un terra 
equilibrat en depèn el bon estat de 
salut del raïm. I, per tant, som fidels als 
principis de l’agricultura ecològica, 
on només es permet l’ús de fertilitzants 
i restes d’origen orgànic i algunes 
d’origen mineral natural. 

CRISTALLS DE BITARTRATS
Quan el vi s’estabilitza, es generen 
cristalls de tartrats, que es 
recuperen i gestionen 
per destinar-los com a 
matèria primera per a la 
fabricació de productes 
enològics, com ara l’àcid 
tartàric, el bitartrat de potassi pur i 
l’àcid metatartàric. L’any 2021 es van 
recuperar 968 kg de cristalls.

A més, com ja se sap, el nostre sector 
és pioner en economia circular. Per 
tant, a aquesta pràctica cal sumar-hi 
l’actual ús de les mares, lies, brisa, etc., 
per transformar-los en biocarburants o 
alcohol. 

Durant l’any 2021 es van recuperar 
305,56 tones de brisa y 61,18 tones 
de mares.

#Propòsit 5

PROMOVEM L’ECONOMIA CIRCULAR



VIDRE
El nostre primer objectiu va 
ser el d’actuar sobre el pes de 
les ampolles de vi, reduint-lo 
sense minvar-ne ni la qualitat 
ni l’estètica. Hem aconseguit:

CAVA NÚRIA CLAVEROL
Alhora, apostem per reduir el 
pes de les ampolles de cava de la 
gamma més alta:

AMPOLLES RECUPERADES
Cada any es recupera un petit 
volum d’ampolles de les restes de 
la línia. S’envien a una empresa que 
les neteja (per dins i per fora) i ens 
les torna a enviar totalment netes. 

Durant l’any 2021 es van 
recuperar 5.829 ampolles amb 
aquest sistema.

menys de pes a  
la gamma base i mitjana.

menys de pes a la 
gamma alta. 

#Propòsit 5

Ecodissenyem
REDUCCIÓ DEL PES DE TOTS ELS NOSTRES ENVASOS DE VIDRE I CARTRÓ

25% 
de 900 g a  

850g 

20% 

I des de l’any 2020, ho estem 
implementant a la resta de caves, 
per reduir-ne el pes a 835 g. 

L’any 2021 la incorporació dels nous 
canvis va suposar una reducció de 
8.222 kg de vidre.

El nostre objectiu és que, entre els anys 2022 i 2023, tota la producció  
de cava Sumarroca es distribueixi dins l’ampolla lleugera de només 835 g de pes.



#Propòsit 5

CAIXES 

A les caixes tambés’ha reduït el pes i s’han eliminat 
gran part dels alvèols i separadors. El sistema 
majoritari d’encaixat és el WrapAround (automàtic). 

CÀPSULES SOSTENIBLES 

Vam començar l’any 2019 presentant una nova gamma de 
càpsules 100 % sostenibles dins la nostra gamma alta de 
productes Núria Claverol. 

Es tracta d’una nova generació de càpsules fabricades 
a base de tintes a l’aigua i polietilè d’origen biològic 
provinent de la canya de sucre. 

El 2021 tota la gamma de gran reserva es va produir amb 
aquest model i, entre els dos tipus de cava, s’han deixat 
d’emetre al medi 1,33 tones de CO2. 

L’any 2022 esperem implementar-la a tota la gamma Sumarroca 
de reserva i rosat. En total, això suposarà una reducció de les 
emissions d’aproximadament 6,18 tones de CO2/any. 

Al mateix temps, també hem eliminat la toxicitat del tintat. 
I les poques tintes que s’empren s’elaboren amb aigua, 
no contaminen i són respectuoses amb el medi ambient i 
la sostenibilitat. 

menys en cada 
CAIXA DE VI 

menys en cada 
CAIXA DE CAVA 

9% 17% 

Per cada 100.000 càpsules d’aquesta nova generació deixem  

d’emetre 0,87 tones de CO2 al medi. 

Ecodissenyem



#Propòsit 5

AMPOLLES DE PLÀSTIC RECICLAT  

Des de la campanya de 2021 la gamma de garrafes  
de l’oli Molí la Paloma (5 L i 2 L)  
s’envasa en ampolles de plàstic 100 % reciclat. 

FILM   

Des de fa uns anys, al grup d’empreses treballem amb un 
film 100 % reciclable.  
A més a més, n’hem disminuït el gramatge tot mantenint-ne 
la mateixa protecció mitjançant el palet. 

SERIGRAFIES 

El marcatge d’algunes ampolles segueix el procés 
següent: 

«El marcatge de les ampolles es fa amb pintures a base 
d’aigua, en comptes de dissolvents, i es fan servir tintes 
ecològiques d’assecament ultravioleta en comptes de 
tècniques de vitrificat amb assecament al forn. Reduïm així 
un alt percentatge d’emissions de CO2 i químics nocius.» 

El film actual, respecte del film estàndard 
que fèiem servir abans, representa un

 50% 
menys de petjada de carboni. 

En comparació amb el sistema tradicional  
de serigrafia, hem aconseguit  
una reducció de les emissions de   37,75                  t de CO2 /any. 

Ecodissenyem



• Eliminació del 100 % del porexpan per enviar mostres 
de manera externa. Actualment fem servir cartró.

• Eliminació de les ampolles d’aigua de plàstic, 
mitjançant la incorporació de fonts en diferents punts de 
les instal·lacions per a un consum directe o bé per poder 
emplenar les ampolles de vidre reutilitzables.

• Els gots de cafè ara són de paper.

• El paper que sobra de les etiquetes s’envia al nostre 
proveïdor perquè el recicli correctament. 

• Tots els precintes ara són de paper, concretament 
de paper kraft procedent de paper 100 % reciclat, amb 
certificat CFS d’origen sostenible. Aquest segell certifica 
una millor gestió de les masses forestals,  alhora que 
lluita contra la tala il·legal i promou la conservació dels 
boscos més amenaçats. 

#Propòsit 5

Plàstics
REDUCCIÓ I ELIMINACIÓ

Amb l’eliminació o reducció 
de l’ús de plàstics, Sumarroca 
contribueix a la preservació  
de la vida submarina.



#Propòsit 5

• En tot el Grup s’utilitza paper reciclat i lliure de clor amb el certificat 
Àngel Blau i els sobres i les targetes de presentació tenen certificació FSC. 

• Durant l’any 2020 vam treballar amb els nostres proveïdors per reduir la 
generació de cartró de l’embalatge de les matèries primeres i vam dur a 
terme dues accions que van tenir molt èxit: 

Les caixes es compren amb unitats 
d’embalatge més grans. Abans es compraven 
caixes que contenien unes 3 000 unitats de taps i 
actualment en contenen 15 000. 

Hem acordat amb els nostres proveïdors que els 
separadors de plàstic que emprem, un cop buits, es 
tornen al proveïdor perquè els torni a emplenar. 

Paper i cartró
REDUCCIÓ I ELIMINACIÓ

1 2

Això ha suposat un estalvi  
de generació de cartró del 70 %. 

Hem passat de generar 333 kg anuals a generar-ne 97 kg.

Reducció del 70% 

Aquesta acció ha permet reduir la generació 
de cartró al 100 %. 

ABANS
5 CAIXES

ARA
1 CAIXA



L’aigua de les nostres instal·lacions s’utilitza per a la neteja dels 
processos i les zones comunes. 

Tota l’aigua residual va a parar a una EDAR biològica (estació 
depuradora d’aigües residuals), on és depurada i retornada al 
medi amb la mateixa qualitat que tenia inicialment. 

Per dur a terme aquest procés, es degrada la matèria orgànica de 
manera natural, sense afegir-hi cap producte químic. 

Un cop depurada, l’aigua és apta per al rec o per tornar als 
afluents. 

BREU EXPLICACIÓ PER A LES PERSONES MÉS CURIOSES

El nostre sistema de depuració es compon de 5 etapes. 

Primera etapa: emmagatzematge airejat
Inicialment hi van a parar les aigües produïdes durant la verema. Aquestes 
aigües fermenten amb facilitat i la temperatura de la tardor encara afavoreix 
més aquest procés. S’hi desenvolupen principalment microorganismes de 
tipus anaeròbics i per tal d’evitar que els microorganismes alliberin metà i 
àcid sulfhídric al medi, s’aireja l’aigua movent-la a través dels decantadors. 

Segona etapa: oxigenació forçada
Quan el volum d’emmagatzematge és més important, el sistema anterior 
és insuficient per airejar-lo i evitar la fase anaeròbica (metà i àcid sulfhídric). 
Aquest moment correspon al final de la verema. Aleshores es posen en 
marxa els oxigenadors. Aquesta etapa dura fins que els efluents tenen una 
demanda química d’oxigen (DQO) inferior a 1 g/l. 

Tercera etapa: decantació i mineralització
Quan l’efluent té una DQO per sota de 1 g/l, aleshores s’envia als 
decantadors. Allà se sotmet a una decantació durant 1 h 30 min. Un sistema 
de respirometria determina si l’aigua té la qualitat suficient per enviar-la al 
massís de silici. 

Quarta etapa: depuració mitjançant massís de silici.
depuració mitjançant massís de silici. 
S’injecta l’aigua sobre un massís de silici que acabarà de filtrar-la per assolir-
ne la depuració completa. 

Cinquena etapa: mineralització dels fangs.

#Propòsit 5

Aigua
PERQUÈ CADA GOTA COMPTA

Durant l’any 2021 es van tornar  

al medi 5000m3
  d’aigua.



#Propòsit 6
«Fomentar les aliances per tal 
de reunir esforços i recursos 
i aconseguir que els ODS 
esdevinguin una realitat és una  
de les nostres prioritats.»

Joaquim Tosas     
Director general



Creació d’aliances
Creem aliances amb diferents entitats sense ànim 
de lucre, empreses socials privades de la societat, 
per col·laborar conjuntament amb el compromís de 
responsabilitat social del nostre entorn.

• Donació de 4 500 pots de conserves Aranca a CARITAS l’any 2021.

• Hem signat convenis de col·laboració amb Creu Roja Alt Penedès, el 
projecte social «Terra, vine i dona» i la Fundació Punt de Vista per ajudar a 
la recollida de fons.

• Treballem amb empreses del sector turístic per adaptar les nostres visites 
a persones amb mobilitat i visió reduïda.

• Fundació Aflote: reciclatge dels nostres taps de suro per donar-los 
una segona vida convertits en objectes fabricats per persones amb risc 
d’exclusió social.

• Programa de turisme sostenible Biosphere que reconeix els esforços 
sostenibles de destinacions i empreses en la seva contribució a la 
sostenibilitat i millora continua.

• Formem part d’organismes oficials de turisme: Penedès Turisme, Turisme 
de Barcelona, Turisme de Catalunya, INNOVI, entre altres.

#Propòsit 6 



#cadaGestSuma 
www.sumarroca.es


