
 

 

Memòria de sostenibilitat 2021 



 

Introducció  

Ens satisfà presentar la primera Memòria de Responsabilitat Social de Corriol Serveis Educatius S.L. mitjançant la qual informem del nostre 

desenvolupament en l’àmbit econòmic, social i mediambiental, i mostrem aquells aspectes més rellevants de l’any 2021.  

 A Corriol Serveis Eduactius S.L. publiquem bianualment una memòria de sostenibilitat per informar del progrés econòmic, ambiental i social de 

l’empresa. Els continguts d’aquest resum de la memòria cobreixen l’activitat de Corriol Serveis Educatius S.L. corresponent a l’exercici 2021. 

 

L’objectiu d’aquesta memòria és que es converteixi en un instrument de comunicació i diàleg que permeti satisfer les expectatives d’informació 

dels nostres grups d’interès, i al mateix temps posi en valor la tasca que desenvolupem en matèria de responsabilitat social. L’elaboració anual 

d’aquest document també ha de servir com a guia de millora continua a partir de la qual podrem comprovar el nivell del compliment dels nostres 

objectius, i avaluar els nostres progressos i també els nostres punts dèbils en matèria laboral, social, ambiental i econòmica.  

  

Aquesta memòria, ha estat realitzada d’acord a l’aplicació del Codi de Gestió Sostenible de la Garrotxa i el Collsacabra, el qual es basa en la Guia 

G3 del Global Reporting Initiative (GRI), i pretén, en la mesura de les nostres possibilitats, contribuir a la implantació del desenvolupament 

sostenible en la societat, i donar a conèixer amb transparència i comparabilitat els assoliments obtinguts amb el bon fer, professionalitat i 

dedicació de tota la plantilla que formem part del projecte de Corriol Serveis Educatius S.L. 
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Bloc 1: Aspectes generals de l’organització  
 

1.1 Presentació i dades bàsiques  

Qui som i què fem? 

Corriol Serveis Educatius S.L. és una empresa que ens dediquem a ofertar colònies escolars i turisme familiar a la Garrotxa durant tot l’any, amb 

la voluntat de connectar les persones amb el territori, per tal de promoure la comptabilització de les activitats productives amb l'entorn social i 

natural del que formen part.  

Per aquest motiu i com a organització cal ser coherent i apostar per la millora continua vers la sostenibilitat i, aquest és el motiu principal per a 

l’elaboració de la memòria de sostenibilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.2 Nom fiscal de l’organització i dades de contacte  
 

 

Corriol Serveis Educatius S.L. 

Carrer del Puig, numero 7 

17800 Olot, Girona 

Telèfon: 972 26 01 01 

Mòbil: 649 09 03 31 

e-mail: info@corriolserveis.com 

www.corriolserveis.com 

facebook: @Corriol Serveis Eduactius 

instagram: @corriolservies 

twitter: @corriolserveis 

 

 

 

 

mailto:info@corriolserveis.com
http://www.corriolserveis.com/


 
1.3 Principals activitats  
Des de Corriol, oferim colònies escolars, activitats escolars i visites d’un dia, als diferents cicles educatius escolars, des d’educació infantil fins a 

estudis no obligatoris, com ara batxillerats, cicle de grau mitjà i cicles de grau superior. Ens especialitzem principalment en propostes d’educació 

ambiental i visites guiades al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, per a crear un lligam entre el territori i l’ús públic que en podem 

fer, d’una manera sostenible econòmicament, socialment i ambientalment.  

Estem adherits a la Carta Europea de Turisme Sostenible. Des de Corriol, creem activitats d’educació ambiental i formació per als agents turístics 

per al coneixement en espais naturals protegits, sempre adaptant-nos a les necessitats de cada col·lectiu. 

Aquests són les principals activitats que oferim: 

 

 
Activitats escolars d’un dia 

 

Àrea Activitat A qui va destinada 

Natura Taller ungüent de 
plantatge 

Des de cicle inicial fins a 4t d’ESO 

Taller egagròpiles Des de cicle mitjà fins a 4t d’ESO 

Aventura Ruta d’orientació Des de cicle mitjà fins a 4t d’ESO 

Rocòdrom Des de cicle mitjà fins a 4t d’ESO 

Tir amb arc Des de cicle mitjà fins a 4t d’ESO 

Slackline Des de cicle mitjà fins a 4t d’ESO 

Gimcana cooperativa Des de cicle inicial fins a 4t d’ESO 

Arts plàstiques La cianotípia Des de cicle mitjà fins a 4t d’ESO 

 

 



 
 

 

 
Visites guiades escolars 

 

Àrea Activitat A qui va destinada 

Natura Volcà Croscat Des d’educació infantil fins a batxillerat i FP 

Volcà Santa Margarida Des d’educació infantil fins a batxillerat i FP 

Fageda d’en Jordà Des d’educació infantil fins a batxillerat i FP 

Volcà Montsacopa Des d’educació infantil fins a batxillerat i FP 

Colada basàltica Sant Joan les 
Fonts 

Des de cicle inicial fins a batxillerat i FP 

Cinglera volcànica Castellfollit de 
la Roca 

Des de cicle inicial fins a batxillerat i FP 

Itinerari volcànic  Des de cicle inicial fins a batxillerat i FP 

El mirador dels volcans  Des de cicle superior fins a batxillerat i FP 

Museus  Espai Cràter Des de cicle inicial fins a batxillerat i FP 

Història  Besalú  Des de cicle inicial fins a batxillerat i FP 

El Mallol Des de cicle inicial fins a batxillerat i FP 

Sant Miquel del Mont Des de cicle superior fins a batxillerat i FP 

Granges  Visites a granges  Des de cicle inicial fins a batxillerat i FP 

 

 

 



 
 

 

 

 
Visites guiades amb família 
 

Àrea Activitat 

Natura Volcà Croscat 

Volcà Santa Margarida 

Fageda d’en Jordà 

Volcà Montsacopa 

Colada basàltica Sant Joan les Fonts 

Cinglera volcànica Castellfollit de la 
Roca 

Itinerari volcànic  

El mirador dels volcans  

Museus  Espai Cràter 

Història  Besalú  

El Mallol 

Sant Miquel del Mont 

Granges  Visites a granges  

 

 



 
1.4 Organigrama  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc 2: Sostenibilitat econòmica  
Corriol Serveis Educatius S.L., contribueix a través de la seva activitat a generar riquesa en el territori que distribueix a la societat en forma de 

salaris, pagament a proveïdors, col·laboracions amb la comunitat, impostos, etc.  

  

Werner Estallè Jacinto 

Direcció i coordinació 
Corriol Serveis

Jordi Nonell Ventura

coordinació guies, 
projectes pedagògics i 
educador ambiental

Isaac Roger Aubanell

Educador ambiental 

Laura Ill 

Administració i 
educadora ambiental

Nuria Perez Mena

Coordinació personal, 
projectes pedagògics i 
educadora ambiental



 
 2.1 Ús dels recursos locals 
Des de Corriol intentem sempre que ens sigui possible, contractar serveis i productes procedents de la comarca, en cas contrari, intentem cercar-

los en l’entorn més proper. Les compres les realitzem majoritàriament al territori.  

2.2 Gestió empresarial 
Tenim una cultura organitzativa amb uns valors compartits per la majoria de l’equip de treball. Donem molta importància a la motivació en el 

treball i s’aposta per fomentar-la, tenim capacitat per adaptar-nos i innovar en nous projectes, sabem valorar quan es fa ben feta la feina i, quant 

no, també. Sabem delegar-la, però ens manca donar responsabilitats i autoritat quan ho fem. Prenem les decisions entre tot l’equip, sempre que 

és possible.  

Hem adoptat el compromís social com un valor afegit, i que es traduiria en, entre d’altres, en contribuir a una millor educació ambiental de la 

societat, promoure la implicació i la participació social i potenciar en altres àmbits un funcionament ètic.   

Per la realització de les diferents tasques, es disposa d’un equip amb diferents titulacions: gestió administrativa, tècnic forestal, tècnic en educació 

i control ambiental,   . La realització d’aquestes tasques es fa de manera professional per garantir l’estabilitat, la dedicació i, així, la qualitat de 

les mateixes.  

 

Fins fa poc, l’empresa era d’autònoms, actualment és una empresa societat limitada. Aquest col·lectiu de professionals es caracteritza per:  

• Disposar d’un equip de treball que participi alhora de consensuar decisions i en la delegació de responsables per als diferents projectes.  

• Fomentar la participació en la presa de decisions.  

• Oferir formació personalitzada  

• Fomentar l’estabilitat laboral.  

• Millora continua de tots els nostres processos.  



 
• Generar bon ambient de treball.  

• Compatibilitzar la vida laboral i personal 

La cultura organitzativa de l’empresa es pot definir de la següent manera: treballem d’acord amb la igualtat, el respecte, la llibertat, el diàleg i la 

solidaritat i es concreta amb els següents punts:  

• Assumim la responsabilitat de les nostres accions.  

• Prioritzem el contracte moral entre empresa i integrants que el legal.  

• Tenim com a objectiu la satisfacció dels treballadors, clients i proveïdors.  

• Considerem important el treball en equip.  

• Valorem les expectatives de cadascú enfront nous projectes.  

 

 

2.3 Màrqueting responsable i Noves tecnologies de la informació NTIC 
Enguany hem actualitzat el fulletó creat fa uns anys de la nostra oferta pedagògica per activitats escolars i visites familiars, la qual se’n fa difusió 

a través dels nostres canals de comunicació, com ara facebook, instagram i twitter. A més a més també el tenim en castellà i s’està treballant per 

traduir-lo en anglès i francès. A continuació mostrem un exemple: 

 



 

 



 
2.4 Innovació 
Sostenibilitat ambiental  

Com qualsevol activitat econòmica, Corriol Serveis Educatius S.L. genera un impacte ambiental, per això el nostre objectiu és minimitzar la 

repercussió ambiental de l’activitat, de manera que hem implantant una sèrie de mesures per aconseguir l’eficiència energètica,  la reducció dels 

consums i la integració amb l’entorn.  

Bloc 3: Sostenibilitat ambietal  

3.1 Política ambiental  

Som una empresa que treballem en l’àmbit del medi ambient i del turisme sostenible, és per això, que la nostra filosofia d’empresa contempla 

el nostre compromís amb el medi ambient i la nostra voluntat de respectar-lo en la mesura que ens sigui possible desenvolupant els nostres 

serveis. No només complim amb els requeriments ambientals de la normativa vigent, sinó que anem més enllà en assegurar minimitzar la nostra 

petjada ecològica i és per això, que hem definit un protocol de bones pràctiques ambientals. Dins el manual de bones pràctiques tenim diverses 

actuacions per tal de reduir el consum d’energia, com ara la climatització per mantenir una temperatura confort durant estiu i hivern, 

l’aprofitament al màxim de la llum natural, l’ús de bombetes de baix consum, el tancament d’aparells elèctrics que no es fan servir i un control 

abans de marxar que no quedi cap llum obert.  

A part d’aquest protocol, el nostre equip procura I treballa en relació a la gestió dels residus d’oficina, l’eficiència energètica i l’eficiència en l’ús 

de paper i aigua. Per altra banda també disposem d’una pauta de bones pràctiques que s’envia a les escoles en el moment en què contracten els 

nostres serveis. La gestió de residus la realitzem a través de la separació d’aquests segons la seva tipologia, per així garantir-ne el seu reciclatge 

i reutilització sempre que sigui possible. No obstant, hem de tenir en compte que la gran part de la nostra feina la realitzem en equipaments que 

no són de la nostra dependència, com els punts d’interès del parc natural, i és per això que en aquests equipaments ens hem d’adaptar a les 

condicions establertes pel PNZVG. Les actuacions realitzades per reduir el volum de residus generats per exemple són evitar la compra de 

productes que tinguin un excés d’embalatge i d’un sol ús, el reciclatge de tòners d’impressora, com també la contractació d’un servei tècnic 

especialitzat en la reparació d’aquesta, la reutilització de paper o utilització de caixes de cartró o bosses de roba per transportar material. 



 
Les accions que realitzem per tal de reduir les emissions contaminats a l’atmosfera són bàsicament l’ús del mínim de cotxes possibles en els 

nostres desplaçaments, de manera que es queda a un punt més o menys centralitzat, I a partir d’allà omplim tan com es pot, I sempre respectant 

la normativa de seguretat vial, els vehicles per tal d’arribar al punt de trobada amb els clients d’aquell dia.  

 

3.2 Gestió dels residus 
Procurem sempre, de no utlitzar envasos d’un sol ús, com puguin ser ampolles d’aigua de plàstic, i portar cantimplores que mantinguin la qualitat 

de l’aigua i es puguin reomplir infinitat de vegades.  

Alhora de contactar amb els grups que venen un dia a fer activitats escolars o visites guiades, procurem de deixar constància que venen a un 

espai natural protegit, I per tant els hi demanem que siguin racionals amb els residus, I mirin d’utilitzar envasos reutilitzables, alhora de portar el 

menjar I la beguda que necessitin aquell dia. Actualment estem treballant amb un document, el qual la idea, és adjuntar-lo sempre que les escoles 

vinguin a passar el dia amb nosaltres, I on els hi demani que a la mesura del possible, els alumnes I professorat faci ús d’envasos reutilitzables en 

comptes d’envasos d’un sol ús. I també remarcar que no utilitzin el paper d’alumini, tant danyi pel medi ambient. Quan un grup escull l’opció 

de visita guiada + pícnic, a través de la nostra casa de colònies, els àpats s’entreguen en envasos 100% reciclables i es mesuren bé les porcions 

de menjar per a cada franja d’edat per a no malbaratar aliment. 

3.3 Contaminació acústica 
Alhora de dur a terme les visites, els nostres guies ja coneixen la nostra voluntat de respectar en tot moment, la qualitat de la visita, i per tant de 

no alça la veu, tan com a guia, com a dins al grup, per tal de no generar un ambient sorollós que pugui molestar o espantar la fauna present que 

ens envolta i no entorpir en les explicacions d’altre grups que esitguin al mateix entorn.   

 

3.4 Integració ambiental dels treballadors i treballadores 
Desenvolupem les nostres activitats d’acord a la normativa que se’ns aplica i a les autoritzacions del PNZVG, aquestes activitats no tenen 

limitacions per fragilitat al medi, no obstant això, evitem promocionar o realitzar-les en les zones més massificades del Parc, i fomentem el 

transport públic donant informació de les línies existents i dels seus horaris.  



 
Si ens centrem en la tasca de les activitats, podem afirmar que  hem elaborat per oferir-les tenint en compte en tot moment l’entorn, i és 

precisament a partir d’aquest entorn que hem adaptat les nostres activitats. El fet d’estar adherits a la CETS, demostra la nostra voluntat de 

compromís amb el PNZVG i els seus objectius de conservació i manteniment de l’entorn. Des de l’any 2019 que hi estem adherits i enguany hem 

obtingut la seva renovació on ens comprometem a desenvolupar noves actuacions durant aquests propers 3 anys. També som empresa 

col·laboradora del PNZVG i això indica que hem de seguir les directrius que ens marca alhora d’oferir els nostres serveis pedagògics per assegurar-

ne una qualitat i respectar en tot moment el patrimoni natural i cultural de l’àrea. Les accions de millora proposades responen a accions de llarg 

termini com ara disminuir les emissions de CO2 en els desplaçaments per causes laborals,  desenvolupar activitats en zones menys sensibles de 

l’entorn i minimitzar la generació de residus i impactes per part dels grups escolars per mitjà de les recomanacions en la visita. 

 

Bloc 4: Sostenibilitat social 
D’altra banda, l’activitat de l’empresa també repercuteix en els seus grups d’interès, és a dir col·lectius que hi estan relacionats o bé es veuen 

afectats per la seva activitat, de manera que intentem, en tot moment, satisfer les seves expectatives, establir vincles de comunicació per a crear 

un canal de diàleg relatiu a la nostra gestió, i col·laborar amb la comunitat que ens envolta, per a contribuir en el desenvolupament del nostre 

territori.     

 

4.1 Condicions sociolaborals dels treballadors i treballadores 
Corriol Serveis Educatius, neix l’any 2002 quan en Werner, decideix posar-se d’autònom a portar activitats de lleure escolar en diferents cases 

de colònies. Amb el pas dels anys, hem anat portant a gestió i organització de diferents cases de colònies I les seves activitats molt relacionades 

amb el lleure. En el punt on el PNZVG crea el curs del Bon Coneixedor de la Garrotxa, alguns dels treballadors de caire més ambiental es treuen 

el curs per poder començar a fer guiatges dins el parc natural i, per tant, comença a haver-hi un canvi dins Corriol, i deixem de treballar en el 

lleure i ens bolquem de ple a l’educació ambiental i relacionar les activitats que oferim amb l’entorn natural que ens ofereix la Garrotxa. Per tant 

la vida de l’empresa és de 20 anys on la permanència del personal va augmentant any rere any ja que alguns treballadors hi són des dels seus 

inicis.  



 
Es vetlla en tot moment per la conciliació de la vida personal i laboral on sempre hi ha una flexibilitat horària excepte en les activitats 

pedagògiques programades que estan marcades en un horari determinat acordat amb els clients. La jornada de treball de la majoria dels 

membres de l’equip és completa, és a dir de 40 hores setmanals. Per mesurar el nivell de satisfacció a la feina s’han realitzat reunions personals 

individualitzades a cada treballador per tal de parlar sobre els projectes que desenvolupa i analitzar-ne la seva satisfacció. El fet de realitzar 

aquestes reunions personals permeten obtenir la postura de cada membre de l’equip per tenir en compte alhora de planificar de nous projectes 

o millora d’altres. 

 

4.2 Participació de les persones treballadores  
En la següent taula mostrem la tipologia de reunions que desenvolupem al llarg de l’any a Corriol: 

Tipus de reunions Objectius  Temporalitat  Responsable  

Coordinació  -Revisar calendaris 
-Comentar incidències 
-Assignació de projectes 

-mensualment Werner  

Activitats i visites escolars  -Revisar calendaris 
-Comentar incidències 
 

-setmanalment Werner, Núria i Jordi 

Visites familiars  -Revisar calendaris 
-Comentar incidències 
 

-setmanalment Werner, Núria i Jordi 

Personals  -Percebre el clima de treball i les relacions personals  
-Solucionar temes laborals 

-anual Werner 

 



 
4.3 Igualtat d’oportunitats 
Es manté dins la plantilla un 30% dones i un 70% homes, on la majoria d’edat ronda entre els 30 i 45 anys, seguit de d’una persones més gran de 

45 anys i una de jove entre 16 i 30 anys. 

 

 

 

4.4 Formació de les persones treballadores  

Data  Formació  Persona  Hores  

21/1/2021 Recursos pedagògics del Parc Natural Jordi Nonell 
Isaac Roger  

5h  

28/1/2021 Espai museístic dels volcans Sant Marc i Puig Roig Jordi Nonell 
Isaac Roger 

5h 

2/2/2021 Curs de conservació i gestió natural del Parc Natural: Sessió 1 Jordi Nonell 5h 

15/6/2021 La Vall del Corb Jordi Nonell 5h 

22/06/2021 Parc de Pedra Tosca Jordi Nonell 5h 

13/12/2021 Curs de conservació i gestió natural del Parc Natural: Sessió 1 Jordi Nonell 5h 

15/12/2021 Curs de conservació i gestió natural del Parc Natural: Sessió 1 Jordi Nonell 5h 

16/12/2021 Curs de conservació i gestió natural del Parc Natural: Sessió 1 Jordi Nonell 5h 

17/12/2021 Curs de conservació i gestió natural del Parc Natural: Sessió 1 Jordi Nonell 5h 

 

 

 



 
4.5 Cooperació interempresarial 
A continuació es mostra les entitats i empreses amb les que hem col·laborat i realitzat projectes de cooperació durant aquest any. 

Entitats i empreses  Tipus entitat Tipus  

Nord Sud  Privada  Activitats escolars 

Ajuntament d’Olot Pública Pista de gel campanya nadal 

Tosca  privada Campanya residus SIGMA 

 

4.6 Accions de millor 
1. .Controlar i minimitzar la petjada de carboni emesa per l’empresa.  

2. Sensibilitzar a la població de les problemàtiques socioambientals.  

3. Sensibilitzar als clients/usuaris de l'empresa de l'aposta del territori per la sostenibilitat.  

4. Potenciar l’Espai Teuleria epicentre dels volcans.  

5. Seguir mantenint l’acord de col·laboració amb el Consorci de Normalització Lingüística per posar en valor el català a l’empresa.  

6. Crear paquets d'ecoturisme amb les empreses acreditades amb la CETS i el CGS.  

7. Implantar un sistema de contribució voluntària per a la conservació del territori i/o ajudes socials 

 


