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¿QUE ES LA PATOLOGIA DUAL?          

 

• Patologia dual quan coexisteixen en una persona el 

consum de substancies psicoactives (alcohol, cannabis, ) 

associat a un trastorn mental. 

 

• Problema emergent degut a que els joves s’inicien en el 

consum de substancies tòxiques cada vegada més aviat. 

 

• Fracàs escolar (aprox. 25%). 

 

• Aparició de trastorns mentals associats al consum. 
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MISSIÓ SOCIAL 

• Donar formació laboral i feina a joves i adolescents 

afectats per patologia dual. 

 

• Preparar als joves per a la incorporació a l’empresa 

ordinària. 

 

• Tot això s’ha d’aconseguir sent una empresa 

econòmicament sostenible. 

 

• A llarg termini crear un centre de vida (laboral i 

residencial) per als casos crónics. 
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PORTAL BERGUEDÀ E.I., S.L. 

• Portal Berguedà Empresa d’Inserció, S.L. Es 

constitueix el 28 de desembre de 2010 amb un capital 

de 100.000 €. 

 

• El soci fundador es la Fundació Portal, entitat que dona 

suport als joves afectats per patologia dual i a les seves 

famílies. 

 

 

• Portal Berguedà E.I., S.L. està donada d’alta en el 

registre d’empreses d’inserció laboral del Departament 

d’Empresa i Ocupació de la Generalitat amb el nº 58. 
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DELÍCIES DEL BERGUEDÀ 
[PORTAL BERGUEDÀ EMPRESA D’INSERCIÓ, S.L.] 

• Empresa dedicada a la elaboració de iogurts 

artesans d’alta gamma, totalment naturals, sense 

additius ni conservants. 
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• Empresa instalada en Cercs, Berguedà. 

UBICACIÓN: 
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EQUIP 

Joan M. Sala, enginyer industrial, 38 anys 

d'experiència como empresari, amb un fill 

afectat por patologia dual. 

En el any 2009 s’incorpora a la Fundació Portal 

posant la seva experiència empresarial i 

patrimoni a disposició de un projecte 

empresarial con una clara vocació social. 

 

Daniel Ribas, enginyer tècnic agrícola en 

industries agroalimentàries, 5 anys experiència 

en una formatgeria artesana i més d’un any 

com educador en un recurs terapéutic. 
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PRODUCTE DIFERENCIAT 

Definim el nostre iogurt com: 

 

• Producte natural i totalment artesanal, sense 

additius ni conservants. 

• Producte de qualitat i de proximitat, implicació en 

el territori [matèria primera del Berguedà]. 

• Possibilitat de producció i entregues flexibles i 

personalitzades (etiquetes en anglès, rus, etc…). 

• Producte amb un valor social afegit. 

• Possibilitat de visitar las instal·lacions. 
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CONTROL DE LA MATERIA PRIMERA 
ORIGEN: FINCA “CAL GRIS” 

• Explotació familiar de 50 vaques de raça frisona. 

• Control de la alimentació de las vaques. 

• No es necessari barrejar llets, ni fer processos de 

homogeneïtzació. 

• Consum actual 20% de la producció, gran capacitat de 

creixement mantenint la qualitat de la llet. 9 



INSTAL.LACIONS PROPIES A CERCS 
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GAMMA DE PRODUCTES 

INICI PRODUCCIÓ: Principis 2012 

 

Gamma de productes actual: 

 

• Iogurt Natural. 

• Iogurt desnatat. 

• Iogurt ensucrat. 

• Iogurt amb melmelada de maduixa. 

• Iogurt amb melmelada de pinya i coco. 

• Iogurt amb melmelada de fruits del bosc. 

• Iogurt tipus grec en envàs individual i granel 2 Kg. 

per a restauració. 

• Mató. 

• Iogurt natural ecològic. 11 



FORMATS DE PRODUCTE 

12 



CLIENTS 

Canal HORECA sector de mercat gourmet-premium: 
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Canal RETAIL sector de mercat gourmet-premium: 
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CLIENTS 



VISITES GUIADES 
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PUNTS FORTS 

• Producte natural sense additius ni conservants, 

totalment artesà. 

 

• Producte de qualitat i proximitat – Matèries primeres 

del Berguedà – Implicació en el territori. 

 

• Servei personalitzat (etiquetes anglès, rus, etc...) 

 

• Flexibilitat en las entregues. 

 

• Possibilitat de visitar las instal·lacions. 

 

• Valor social afegit. 

 

 



SUPORTS ACONSEGUITS 

2011: Participació en el primer programa de suport a la  

Emprenedoria Social de la Generalitat de Catalunya. 

 

2013: Soci Fundador de la Cooperativa 2147Mans, creada 

por 12 membres de la Xarxa AgroSocial, promoguda per la 

Fundació Catalunya-La Padrera, per a  la distribució de 

productes ecològics. 

 

2013: Subvenció de la Obra Social de La Caixa per a la 

millora de la inserció laboral. 

 

2014/2015: Participació en el programa B-Ready2014 i 

signatura el 2015 d’una ronda d’inversió de 83.000 € per a 

l’ampliació de productes i mercat.  17 



APARICIONS EN ELS MEDIS 
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“Portal Berguedà, una 

empresa amb benefici 

dual” 
 

 
Portal Berguedà Empresa d’Inserció, S.L. 

Ctra. C-16 Km. 107 – Nau 5 – 08698 Cercs 

Tel. 938 248 331 – 671 408 837  

info@deliciesdelbergueda.cat 

www.deliciesdelbergueda.cat 
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