
Som una cooperativa de treball
Som una empresa d’inserció 

         Som productors ecològics  
1



Els socis
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aroma  terra      

Ajuntament 
de Manlleu

Suport  
econòmic

Soci 
col·laborador 
Finca Vinyoles 

 

cuina de mercat 

Crear espais d’aprenentatge 
i de treball per a persones amb risc d’exclusió.

Crear producte i cultura agroalimentària. 
Generar valor afegit per a totes les parts 

involucrades,  que és la força d’un model 
econòmic just i sostenible.

Socis que són agents de canvi 
i amb la capacitat d’influir i 
inclinar la balança a favor.

crea 

con-eix    



El mercat
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Tendència 
de mercat



les marques
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Per què Sambucus? 

Sambucus ve de Saüc, arbust molt comú a la comarca 
d’Osona, amb múltiples virtuts medicinals i diverses 
aplicacions. Se n’utilitza l’escorça, la flor i el fruit.

Es l’arbre de casa, que dona ombra.



L’estratègia
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Sambucus 
Producte i cultura agroalimentària fins a la cinquena gamma 
       

  

Sambucus 
cuina de 
mercat 

Sambucus 
terra 

aroma 
Sambucus  

Sambucus 
con-eix  

       

1a
 fa

se
 

Pr
od

uc
ci

ó 

Restaurant Horta Infusions Gestió d'horts 

Sam
bucus crea 

  Patata Condiments 

Activitats 
divulgatives i 
formatives 

  Llegum 
Planta 
fresca   

  
Blat 
forment     

    
   

   

C
om

er
ci

a
lit

za
ci

ó 

Clients 
mercat  Escoles 
Clients 
activitats Venda directa 

Clients 
mercat 

Grups Restaurants i hotels Particulars 
Empreses El Guiu Col·lectivitats  
Passavolants Escoles   
Treballadors Grups de consum   

     
    
    

   Botiga pròpia  
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 fa

se
 

Pr
od

uc
ci

ó 

 
Transformació producte 
horta  

 

Elaboració caramels i 
altra transformació herbes 
aromàtiques  

 
 
Càtering  

 

Dissenyar 
estructures  
transformadores 
de problemes  
socials, models 
financers, ecologia 
i mitjans de 
comunicació. 
 
Aconseguir la 
viabilitat comercial 
amb l’acceptació 
i complicitat dels 
consumidors. 
 
Diversificar les fonts 
d’ingressos  en 
diversos segments 
del mercat per a 
reduir el risc.
 
Confiant en les 
persones i el poder 
de la cooperació.

mitjançant 
una 
estructura 
econòmica 
viable. 



Els objectius futurs
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