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MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 2021

Un any més, tinc el plaer de presentar-vos la nostra Memòria NO Financera.

El 2021 ha tornat a estar condicionat per l’aparició de noves variants de COVID que   
no han permès que ens haguem pogut oblidar de la pandèmia.

Des d’Arcasa ens sentim al costat de totes les persones que han patit directament     
la malaltia, de les que han perdut amics o familiars i de totes les que han vist afectats 
els seus negocis i llocs de treball.

A Arcasa ens definim com a empresa socialment responsable i compromesos amb 
els objectius de l’agenda 2030.

Durant l’any passat, hem renovat les nostres certificacions d’ISO i AMED, com a mostra 
dels nostres compromisos amb la qualitat i amb la dieta mediterrània.

Hem consolidat accions posades en marxa en anys anteriors, i hem ampliat el nombre 
de centres que hi participen.

Hem creat equips de treball que han dissenyat mesures per ajudar a reduir                   
el malbaratament alimentari.

I també hem engegat noves iniciatives com són l’arrodoniment solidari aplicat als 
pagaments amb targeta de crèdit, la utilització d’envasos reutilitzables en format 
multiusuari i les col·laboracions amb noves fundacions que treballen amb col·lectius 
vulnerables.

Volem agrair la professionalitat i el compromís de tots els nostres col·laboradors que 
han garantit la correcta posada en marxa i el manteniment de totes les activitats i els 
programes.

En aquesta Memòria us presentem les accions realitzades que mostren els nostres 
compromisos amb la nostra gent, amb el medi ambient i amb l’entorn social.

Artur Arqués Girbau
Director general

Carta
del director
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Perfil del grup

Facturació

treballadors centres
2281.946

MM67,4
+15% vs 2020

Visió

Missió

Valors

+251 vs 2020 +32 vs 2020

Ser un referent en el mercat espanyol de l’alimentació fora de casa durant     
la jornada laboral i de concessió, gràcies a l’enfocament cap a les persones,                
promovent l’aprenentatge continu i sostenible en el temps i mantenint el compromís      
i la motivació de les persones que el componen per prestar l’atenció als clients,              
consumidors i la comunitat.

Projecte: Tractem el nostre client de manera individualitzada buscant relacions de cogestió 
a mitjà i llarg termini
Proximitat: Establim un contacte permanent a fi d’aportar solucions ràpides i eficaces
Flexibilitat: Adaptem la nostra actuació a les dinàmiques, els recursos, els objectius i les 
estratègies del nostre client
Seguiment, com a base de la millora contínua
Compromís, detallat a les polítiques de la companyia

Ser un referent de la restauració de col·lectivitats
 Per la passió i atenció en el servei
 Per l’oferta gastronòmica
 Per l’experiència innovadora i personalitzada 
 Per l’accessibilitat amb comunicació transparent i digital
 Per l’atenció al benestar i la salut dels nostres usuaris i consumidors 
 Per la formació contínua del personal de la companyia
 Per l’actuació responsable amb el medi ambient i socialment sostenible
 en el territori on operem.

Des del  2017 ARCASA
forma part 

del projecte
Internacional de

El 2018 ARCASA
va adquirir 

Comer Bien, S.L.U.
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Equip

82%
mujeres

80%
contractes
indefinits

4.343
hores de
formació

82%
dones

Comunitats on
operem actualment

Tots a l’equip d’Arcasa seguim compromesos amb el benestar en el treball, 
per la qual cosa mantenim un entorn motivador, saludable i segur.

Durant el 2021, 41 empleats del grup
(27 dones i 14 homes) han gaudit dels
corresponents permisos de maternitat/
paternitat.

Per facilitar l’assoliment dels objec-
tius d’atracció i retenció del talent, 
continuem apostant pels contractes 
indefinits.

El 2021 hem iniciat activitats a Andalusia i 
el País Basc, a més de reforçar la presència 
fora d’Aragó i Catalunya, on encara es
concentren
el 67% dels
centres.

El 2021, dins del Pla de Formació, hem 
impartit un total de 3.476 hores
de formació presencial i 867 hores de 
formació en línia.

El 2021 hem posat en marxa els treballs previs per a la cons-
titució de la Comissió del Pla d’Igualtat. Cal destacar-ne la 
contractació de dues consultores externes:

• ICSA Grup per a l’Avaluació de Llocs
   i l’Auditoria laboral 
• Grup Pitágora per a la redacció del Pla d’Igualtat

La Comissió d’Igualtat es constituirà el 2022 i estarà formada 
per un total de vuit persones (quatre dones i quatre homes).

Accions
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Medi
ambient

Accions
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Disposem d’un Procediment de Qüestions Ambientals   
que s’aplica en tot el procés de producció, des de la        
recepció de matèries primeres fins a la facilitació del     
servei al consumidor final.

Fins a un total de deu hospitals, on
gestionem els serveis de cuina,

van col·laborar en el  concurs culinari
europeu iniciativa de Health Care Without 

Harm Europe i promogut per Mensa Cívica. 
L’objectiu n’és fer

difusió de productes
d’origen vegetal
i de temporada,

que reflecteixin els
                                                  principis de salut
                                                 i sostenibilitat.   

Hem renovat totes les cartelleries,
infografies i materials de comunicació
interna referents a temes mediambientals.

Barcelona + Sostenible 
Hem participat activament en 

el redactat del “Compromís 
Barcelona Plàstic Zero”,

liderat pel Consell Ciutadà 
per la Sostenibilitat de 

l’Ajuntament de Barcelona 
i altres entitats, públiques i 

privades.

Continuem amb la nostra
campanya “Adeu Plàstic”.
Hem instal·lat  fonts d’aigua als 
nostres menjadors i cafeteries.

Distribuïm
ampolles reutilitzables
entre el personal.
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Economia circular
i gestió de residus

Accions
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Implementem polítiques d’eficiència energètica, reducció del 
consum de plàstics i una correcta gestió de residus. Donem 
els excedents a entitats i menjadors socials.

Col·laborem amb l’empresa Bûmerang 
Bûmerang és un sistema digitalitzat de packaging
retornable per al sector Horeca. El client que 
sol·licita productes en la modalitat take away els 
rep en envasos Bûmerang, que pot retornar en
qualsevol dels restaurants que col·laboren amb 
l’entitat.

El protocol garanteix la traçabilitat de tot el procés i 
el control dels inventaris d’envasos Bûmerang.

Col·laborem amb Rastro Solidario, ONG que 
es dedica a l’elaboració de biodièsel a partir 
de l’oli ja utilitzat. El rendiment econòmic de 
la venda del biodièsel es destina a finalitats 
socials. El 2021 es van entregar un total de 
10.029 kg d’oli, que van aportar un rendiment 
econòmic destinat a finalitats benèfiques 
valorat en 2.632 €.

Comer Bien, S.L.U., col·labora amb Recikla, ONG que 
es dedica a l’elaboració de biodièsel a partir de l’oli ja 
utilitzat. El 2021 es van reciclar 4.815 litres d’oli.



8

Malbaratament alimentari
El 2021 hem posat en marxa el Projecte 360 de reducció 
del malbaratament alimentari, amb el qual s’aborden els 
objectius des de totes les diferents aproximacions que 
afecten la nostra empresa.

Accions
Continuem amb la campanya “SI PENSEM 
NO LLENCEM”, per lluitar contra el malbara-
tament a les escoles, a través de programes 
de conscienciació dels alumnes.

Fomentem el consum de productes de quilòmetre 
zero i ecològics, i per això ens abastim amb proveï-
dors de proximitat.
Comer Bien, S.L.U., disposa d’un Programa de 
foment del consum local i sostenible.
El programa inclou la col·laboració amb Gardeniers,
centre especial d’ocupació
de persones amb
discapacitat intel·lectual,
dedicat a l’agricultura
ecològica.

Des de CosmoCaixa, i en col·laboració amb 
la Fundació Privada Rotary Club Diagonal 
Barcelona, col·laborem amb el menjador
social El Gregal del barri del Besòs
(Barcelona). El 2021 la donació ha estat
de 500 racions individuals, valorades
en 3.500 €.

SI PENSEM
NO LLENCEM
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Hem ampliat la col·laboració amb la plataforma
Too Good To Go
(TGTG), que té com a objectiu la reducció del
malbaratament alimentario.
El 2021 hem treballat en un total de 6 centres
i hem salvat 1.238 packs de menjar,
amb un impacte de reducció
de 3,7 tones de CO2.

Gràcies al programa Pont Alimentari, des de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti), 
hem fet donacions a la Fundació Banc de 
Recursos (7.240 racions de menjar el 2021, 
valorades en 21.720 €, amb un impacte
estimat de reducció de 10,8 tones de CO2).

Comer Bien, S.L.U., està adherida al 
Codi aragonès de bones pràctiques 
enfront del malbaratament alimentari.
Enguany ha posat en marxa el
Programa de gestió de residus i
malbaratament alimentari als
menjadors escolars.

Els nostres equips de dietistes han col·laborat 
en l’elaboració de la “Guia per a la implemen-
tació d’un pla de prevenció del malbaratament 
alimentari al menjador escolar”, elaborada pel 
Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació
i Agenda Rural
de la Generalitat
de Catalunya.

N
O

VE
TA

T
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Impacte en la societat
Renovem el nostre compromís de responsabilitat, 
professionalitat, humilitat, coratge i solidaritat com a 
motors de millora de la societat.

Accions

El 2021 hem començat a treballar productes de 
l’empresa Robin Good, entitat que té com a
objectiu proporcionar feina i empoderar
persones amb risc d’exclusió social. L’entitat
promou la sostenibilitat i la cerca de reducció
de l’impacte ambiental en les seves actuacions.

Des de Combi Catering col·laborem amb
la fundació Amasol en la presentació
i promoció del llibre El marido de la
maestra. Els beneficis de la venda
del llibre es destinen a ajudar
mares soles.

Al desembre hem 
col·laborat en la cam-
panya de recollida de 
joguines organitzada per 
CosmoCaixa.
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“Arrodoniment solidari” a la cafeteria de l’Hospital 
General de Granollers. El sistema, basat en una 
aplicació de l’empresa Worldcoo, permet que els 
consumidors que paguen amb targeta de crèdit 
pugui augmentar-ne voluntàriament la quantitat i 
destinar els cèntims derivats de l’arrodoniment a 
fins solidaris.

Hem acordat convenis amb diverses fundacions i entitats 
per col·laborar amb activitats de formació i pràctiques 
laborals per a persones de col·lectius vulnerables.

Un any més, hem col·laborat 
amb la Marató de TV3. 
El nostre equip d’ Arcasa de
la Vall d’Hebron Barcelona
Hospital Campus ha estat 
l’encarregat de preparar
els entrepans que han
consumit els voluntaris
que han atès les trucades
de les donacions.



Certificacions
Sistema de Gestió de Seguretat Alimentària

Sistema de Gestió Mediambiental

Seguretat i Salut en el Treball

Sistema de Gestió de Qualitat


