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CARTA
DEL
DIRECTOR

Aquest any 2020, marcat a escala mundial per la pandèmia de la Covid-19,
des d'ARCASA hem prioritzat mantenir el servei a tots els nostres clients i usuaris
amb els mateixos nivells de qualitat i professionalitat que sempre ens hem exigit.

Som molt conscients de la nostra responsabilitat, especialment als hospitals
i residències de gent gran, però també a les escoles i menjadors d'empreses on estem 
treballant.

Les restriccions que s'han aplicat a diverses activitats han repercutit en noves formes 
de consum que en alguns casos han augmentat la utilització de materials d'un sol ús. 
Des d'ARCASA hem posat en marxa diferents accions per a afavorir la transició
cap a materials de tipus compostable.

Igualment, hem reforçat el nostre compromís amb els mètodes de producció
de menor impacte mediambiental, prioritzant els processos menys contaminants,
els ingredients de proximitat i els materials reutilitzables.

Conscients de l'impacte social de la pandèmia, hem consolidat les accions
socials posades en marxa en anys anteriors.

Hem vetllat per la salut dels nostres col·laboradors adoptant totes les mesures 
recomanades per les autoritats sanitàries, aportant els equips de protecció individual 
(EPI) necessaris i impartint formacions sobre mesures de protecció i prevenció 
de la Covid als nostres equips.

Volem agrair la professionalitat i el compromís de la nostra gent que ha estat 
treballant tan prop de la 1ª línia.

I el teletreball, que ens va arribar forçat per la Pandèmia, ha passat a ser
una de les mesures de conciliació que hem implementat en aquelles posicions
on ha estat possible.

Altre cop tinc el plaer de presentar-vos la nostra Memòria No Financera, on recollim 
les accions que mostren el nostre compromís amb la nostra gent, amb el medi 
ambient i el nostre entorn social.

Estem convençuts que amb responsabilitat, professionalitat, humilitat, coratge i 
solidaritat aprendrem a millorar la societat.

Artur Arqués Girbau
Director General
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Ser referents del mercat de l'alimentació fora de casa.
    Per la passió i l'atenció en el servei.
    Per la qualitat de l'oferta gastronòmica.
     Per l'experiència innovadora i personalitzada.
    Per l'accessibilitat, amb una comunicació transparent i digital.
    Per l'atenció al benestar i salut dels usuaris i consumidors.
    Per la formació contínua del nostre personal.
    Per l'actuació responsable amb el medi ambient i socialment sostenible.

Compromís: Ens impliquem al màxim en qualsevol dels nostres projectes per a 
establir relacions duradores amb els clients i amb el nostre equip de treball.
Excel.lència: Busquem l'excel·lència en tot el que fem. Amb transparència, ètica i 
respecte per les normes vigents.
Qualitat i seguretat:  Rigor en la qualitat i la seguretat higienicosanitària dels 
productes i serveis que oferim.
Responsabilitat: Amb la societat, amb el medi ambient i amb el territori en el qual 
operem.
Cuidem de les persones:  Posem el benestar de les persones, tant dels clients com 
dels treballadors, en el centre de la nostra activitat.
Tradició amb innovació: Mantenim la tradició com a valor, afegint les tecnologies i 
processos més avançats per a oferir sempre el millor producte i servei.

En 2020 amb motiu de la Pandèmia provocada per la Covid-19 a ARCASA 
activem el corresponent Comitè de Crisi, presidit per la direcció general i amb 
la participació de tot el comitè de direcció i dels responsables de PRL,
Qualitat i Nutrició.
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VALORS

MISSIÓ

VISIÓ

1.695
treballadors58,5

MM

facturació 196
Centres

COVID-19

ACCIONS

PERFIL

El nostre equip de Dietistes-Nutricionistes ha dissenyat
Dietes Especials per a Pacients Covid

S'han repartit els corresponents elements
de protecció individuals (*EPI)

Hem impartit Formació especí�ca Covid
a tot l'equip

Hem implementat el Teletreball
en els Serveis Centrals

Hem estat especialment sensibles amb els
"Col·lectius de Risc"

196
Centros

des de
2017 ARCASA
forma part del

projecte
Internacional de

al
2018 ARCASA

va adquirir
Comer Bien, S.L.

Comunitats on operem
    actualment

Cuines centrals

Hem aplicat Reduccions d’Aforament
y Ajustos d’Horaris en menjadors
y cafeteries

Hem distribuït Cartelleries
informatives

Oferir un servei d'alimentació fora de casa, amb els màxims nivells de qualitat
i amb l'objectiu de millorar el benestar de la societat, gràcies a dietes equilibrades 
i dissenyades a partir d'una acurada selecció de matèries primeres i sempre
amb el màxim respecte pel medi ambient.



 

Disposem de procediments per a reduir el nostre impacte en el medi ambient.
Prioritzem els processos productius menys contaminants.
Promovem la conscienciació social en matèria de medi ambient amb accions 
divulgatives i educatives.

Des d'ARCASA apostem pel malbaratament zero d'aliments, amb un
control exhaustiu de l'estoc i la donació d'excedents a entitats
i menjadors socials.

Distribuïm cartelleries informatives
per a reduir el consum energètic
en tots els nostres centres
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ACCIONS

Hem invertit 140.000 € en millores de les
instal·lacions de fred per a reduir el
consum de gasos refrigerants

Som membres de Barcelona + Sostenible. La nostra participació inclou
la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

Continuem amb la nostra
Campanya "Adéu Plàstic"

Hem instal·lat
Fonts d'Aigua en els nostres
Menjadors i Cafeteries

Distribuïm
Ampolles Reutilitzables
entre el propi personal

ECONOMIA CIRCULAR I GESTIÓ DE RESIDUSMEDI AMBIENT

ACCIONS

Hem habilitat un Punt Verd en totes
les cafeteries, per a facilitar la recollida
selectiva de residus

Col·laborem amb Rastre Solidari 
i amb Recikla, entitats que
elaboren Bio-Dièsel a partir de l'oli
utilitzat.

(*) Els bene�cis de la venda del Bio Dièsel es van destinar
a l'Hospital Sant Joan de Deu

apaga la llum

Ens hem adherit a la plataforma Too Good to Go
per a la reducció del desapro�tament alimentari.



Prioritzem productes KM 0 i Proveïdors de Proximitat, formats granel, envasos 
retornables i reutilitzables.
Apostem per una economia circular i sostenible

Tots en l'equip d'ARCASA estem compromesos amb el benestar en el treball.
Ens impliquem per a mantenir un entorn motivador, saludable i segur

1.695
empleats

101
més que al

2019
79%
Dones

21%
Homes

81%
Contractes
Inde�nits
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ACCIONSACCIONS

ÚS SOSTENIBLE DE RECURSOS EQUIP
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Dins del Programa de Formació Contínua enguany
s'han realitzat 21 accions formatives que han comptat
amb la participació de 641 col·laboradors que han
invertit més de 4.700 hores de formació.

Hem aconseguit arribar a 0 accidents greus

El nostre programa ARCASALUT promociona
el consum de fruita i els menús saludables

SI PENSEM
NO LLENCEM

Continuem amb la campanya "Si pensem no llencem"
per a reduir el desapro�tament alimentari en els col·legis

Combi Catering disposa de Programa de Foment
del Consum Local i Sostenible

Inclou la col·laboració amb Gardeniers, centre especial
d'ocupació de persones amb discapacitat intel·lectual,
dedicat a l'agricultura ecològica.

Combi Catering és una empresa adherida al
Codi Aragonès de Bones Pràctiques enfront
del Desapro�tament Alimentari



A ARCASA estem convençuts que amb responsabilitat, professionalitat, 
humilitat, coratge i solidaritat aprendrem a millorar la societat.

ARCASA, una empresa certi�cada                                   
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ACCIONSACCIONS

IMPACTE EN LA SOCIETAT CERTIFICACIONS
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Col·laborem amb el Programa Pont Alimentari de la
Fundació Banc de Recursos
 
   

     Des de l'Hospital Germans Trias i Pujol
hem realitzat la donació de 6.232 racions
de menjar valorades en 18.696 €.

Hem col·laborat amb la Marató de TV3 mitjançant la
donació dels esmorzars i desdejunis a tot el personal
de les unitats mòbils desplaçades als hospitals
de la Santa Creu i Sant Pau, Vall d'Hebron i Hospital Clínic.

Col·laborem amb la Fundació Privada Rotary Club
Diagonal de Barcelona

   

    Des de CosmoCaixa hem realitzat la
donació de 1320 racions de menjar valorades
en 9.240 €.

Sistema de Gestió de Seguretat
Alimentària  ISO 22000

Sistema de Gestió Mediambiental
ISO 14001

Seguretat i Salut en el Treball 
ISO 45001

Sistema de Gestió de Qualitat 
ISO 9001

Sistema de Gestió de Prevenció
de Riscos Laborals
OHSAS




