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Notícies

Sortida de Socials a Llet Pascual 
i Bon Preu.

Durant  aquest  mes  de  maig  des  del  Departament  de 
Socials hem realitzat una sortida a dues empreses de la 
comarca d'Osona, Llet Pascual i Bon Preu amb els 3rs d' 
ESO,  vinculada  amb  la  part  curricular  d'  activitats 
econòmiques.

Es  tractava  de  veure  en  directe  com  funcionen  dues 
empreses, en dos sectors diferents de l'economia, el de  la 
producció o el secundari  (Llet Pascual), i el terciari, en 
aquest cas el de comerç, amb la distribució i la logística 
(Bon Preu).

Quan vam arribar a Gurb, on està ubicada l'empresa de 
Llet Pascual, ens va rebre una responsable de recursos 
humans, vam fer una foto de grup per a la premsa local, i, 
vam passar  a la sala d'actes,  on s'hi  van projectar dos 
audiovisuals  sobre  com va sorgir  l'empresa,  com es  va 
convertir en un grup empresarial (amb diferents productes 
dels camp de l'alimentació), fent especial èmfasi en el fet 
que Llet  Pascual és  una  empresa  familiar,  amb  uns 
criteris de qualitat molt estrictes.

També hi va haver una projecció sobre la publicitat de  la 
marca.

La  Montserrat  Parareda,  la  persona  responsable  de  la 
nostra  acollida,  ens  va  ampliar  la  informació  sobre 
l' empresa, del seu funcionament, i,  la relació que hi ha 
amb les ramaderies de la zona, que són les proveïdores de 
la llet.

A l'empresa de Gurb, només es prepara i envasa llet en 
diferents  tipologies  de  recipients  (uns  300.000  litres 
diaris), que,  passat un procés d'uperització conserva les 
seves propietats  durant  tres  mesos.  Ens  va explicar  els 
controls que es fan per garantir la qualitat des de l'origen.

Posteriorment,  van  fer  un  petit  refrigeri  de  productes 
Pascual,  i  després  vam  realitzar  la  visita  a  les 
instal·lacions, prèviament equipats amb bata i gorra.

Sortint de l'empresa ens van dirigir a l'estació de Vic per 
dinar,  i  a  primera  hora  de  la  tarda  vam  arribar  a 
Bon Preu. Ens va rebre una persona de recursos humans, 
la Marta Rogé. Primerament, ens van dirigir a una  sala 
d'actes,  on  ens  van  explicar  les  característiques  de 
l'empresa, i també hi va haver una projecció sobre el seu 
origen, la seva expansió i els seus eixos.

D'entre  les explicacions cal  destacar:  que  Bon Preu  és 
una  empresa  catalana,  les  seves  arrels  històriques  es 
remunten  a  principi  de  segle,  però  darrerament  ha 
experimentat  un  important  creixement.  És  una empresa 
dedicada a la comercialització de productes en tres tipus 
d'establiments:  Esclat,  Orangutan  i  Bon  Preu, i 
compta també amb un important centre logístic, que van 
ser  les instal·lacions que vam visitar.  Cal  dir  que estan 
ampliant  les  instal·lacions.  Aquestes  estan  organitzades 
informàticament, en quan a la recepció de productes en 
els  “molls”  i  rebuda de comandes,  per  distribuir  en els 
centres comercials de la marca.

Ens van explicar que estan compromesos amb el territori, i 
hi  ha uns  principis en la empresa força  interessants en 
quan a treballadors fixes, promoció interna, qualitat, etc.

Finalment,  vam  retornar  a  l'Institut,  fent  una  valoració 
molt positiva d'aquestes visites, que ens han facilitat un 
apropament  al  món real  de l'economia,  en aquests dos 
sectors.

Era el primer any que la realitzaven, i , si és possible la 
mantindrem en  la  programació  de  sortides  futures,  per 
l'interès  que  té  en  la  matèria  de  Socials,  i,  tenint  en 
compte  que  hi  ha  d'altres  departaments  (Naturals, 
Tecnologia),  que  han  manifestat  també  estar-hi 
interessats.


