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Declaració de la direcció

B-CREK, fundat l'any 2001, és una marca de serveis basada en productes i aliments de qualitat i de proximitat,
orientada a un servei al client per una alimentació sana, natural i equilibrada.

Josep Maria Nogué ,soci fundador de la marca, han tingut sempre molt present que els beneficis de B-CREK han de
repercutir en la societat i el territori que l'envolta.

Per aquest motiu, es redacta la segona memòria de sostenibilitat de l’empresa, mitjançant la qual informem dels
aspectes relacionats amb l'economia, el medi ambient i l'àmbit social de la marca B-CREK i dels locals ubicats a
Olot.

Aquesta memòria ens permet tenir millor relació amb el nostre entorn, i amb la finalitat de mirar cap al futur i
valorar quins aspectes interns podem millorar. Ens serveix com a autoavaluació en els diferents departaments de
l’empresa.

Aquesta memòria ha estat redactada segons el Codi de Gestió Sostenible de la Garrotxa i el Collsacabra, el qual
manté correspondència d’indicadors amb la guia G4 del Global Reporting Initiative, i hi fem referència de tota
l’activitat de l'empresa, per tal de donar a conèixer l'evolució i la excel·lència de BCREK.

El 16 de desembre de 2014 la Fundació Privada Garrotxa Líder ens va donar la concessió d’ús de la marca Gestió
Sostenible Garrotxa i Collsacabra.
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La marca B-CREK

La marca B-CREK, neix l’any 2001 a la comarca de la Garrotxa amb un
concepte gastronòmic casual food i inaugura B-Crek Entrepans , el seu
primer local d'entrepans, amanides i sucs 100% naturals al centre d’Olot,
a la Plaça Clarà, nº 7.

La bona rebuda per part dels olotins va donar impuls per créixer en el
mateix sector de l'alimentació saludable i oferint un servei àgil , obrint així
l’any 2006 el restaurant B-Crek, brasa i cuina, al Carrer Madrid, nº 222, a

la zona del Parc de Malatosquer, a l’antic local de Mc.Donalds.
B-Crek Brasa i cuina ofereix una cuina senzilla i global que utilitza
productes de proximitat i qualitat , amb un servei ràpid i servei de cuina
ininterrompuda.

El nostre eslògan és comú en els nostres dos locals: Menjar sa, natural i
d’Olot.

L’acrònim B-CREK sorgeix a partir de les paraules “bocata” i “crec”. De
“bocata” pren la primera lletra, la B i la pronunciarem com si fos anglesa
BI. Amb “crec” es pretén emfatitzar el so que fan alguns aliments
cruixents al mossegar-los. CREC va convertir-se en CREK, per donar un
aire de personalitat moderna. El resultat d'aquesta transformació és la
paraula: B-CREK, tot i que la majoria pronuncia [bicréc].
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Els colors de la seva composició inicial tenen un
sentit:

Blanc: amb gran poder cromàtic expressa puresa i
salut.

Verd: el respecte per la natura, pel nostre entorn
natural privilegiat dins la comarca de la Garrotxa, i
per una alimentació sana i saludable.

Taronja: amb aquest color es busca el contrast visual
fent referència a la greda, els volcans, i el contrast de
colors a la tardor en la nostre comarca.
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Principal activitat

Restaurant B-CREK , brasa i cuina
Local amb un concepte gastronòmic casual food, que ofereix una cuina senzilla i
global, utilitzant productes de proximitat i de qualitat , un servei ràpid i un bon
tracte al client.
Amb un servei de cuina non-stop , obert els 365 de l’any,pots menjar el que
vulguin quan vulguis. Local obert de 9h a 23:00h a l’hivern i la resta de l’any de
9:00h a 23:30h.
Hi trobaràs una àmplia selecció de plats, des de carns de la Garrotxa a la brasa
amb la seva guarnició ,buffet d’amanides( on també hi trobarás arròs integral,
llenties o cigrons, pasta blanca o integral, fruits secs, ou bullit, cus-cus,…)
amanides fresques , cremes de verdures, arròs integral amb verdures , pastes
bacallà amb espinacs, salmó a la brasa amb verdures, hamburgueses varies ( de
pollastres, vedella, vegetariana, vegana) amb la seva guarnició, fesols de Santa
Pau amb botifarra,patates d’Olot,… i postres com els iogurts i flams de la Fageda o
el mató del Mirés.
Oferim menú diari d’un plat,postre i beguda, menú diari de dos plats , beguda i
postre, menú de cap de setmana, menús per a grups, menú infantil i la nostra
carta variada amb opcions sense gluten, vegetarianes i veganes.
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La principal activitat de B-CREK és de serveis de restauració i alimentació. Per tant, elaborem i servim aliments i begudes amb la
màxima eficiència i professionalitat, amb especial atenció als clients.

B-CREK el formen diferents seccions segons el servei i elaboració de productes:
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Principal activitat

La nostra oferta gastronòmica consta així d’una àmplia varietat de plats elaborats amb
productes de la Garrotxa, que representen un 80% de l'oferta total.

L’any 2018 hem realitzat un 65 % de les compres dels nostres productes a proveïdors locals
, és a dir a productors , ramaders , agricultors i empreses agroalimentàries de la Garrotxa .
ja que la marca vol interaccionar i participar en el desenvolupament socioeconòmic de la
comarca.

El compromís amb el territori queda reflectit en la nostra carta sana i justa. En aquesta
esmentem d’on venen els productes, per fer èmfasi als productes de qualitat i proximitat que
oferim als nostres clients: hamburguesa Natrus de la Vall d’en Bas , hamburguesa de cal Tiu,
xai a la brasa de Can Bailén de Sant Privat d’en Bas, mató del Mirés, iogurt de la Fageda,
fesols de Santa Pau,…
La resta són proveïdors de confiança de comarques veïnes com l’Empordà, el Pla de l’Estany,
el Ripollés i també del Gironés .
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Principal activitat

B-CREK entrepans.
Entrepans,amanides i sucs
Local d'entrepans, amanides i sucs naturals.
Obert 365 dies l’any , pots esmorzar, dinar, berenar o sopar. Demana el
que vulguis quan et vingui de gust, ja que el local està obert de 8:30h a
23h.
B-Crek entrepans es presenta com una alternativa gastronòmica per a
tots els públics on poder degustar des d’entrepans freds i calents,
hamburgueses vàries , wrapps, foccacia vegetal, amanides fresques, plats
combinats , sucs de fruita natural de temporada, sucs cold press ( suc
verd i suc vermell a base de vegetals i fruita) i també entre les opcions
més dolces, trobem croissants de mantega, de xocolata, muffins variats,
cupcakes.
Disposa d’opcions vegetarianes i veganes ( com la foccacia de verdures,
l’hamburguesa vegetariana i la vegana,...).
Molts dels entrepans estan el·laborats amb pa etiqueta “clean label”,
etiqueta neta.
El cafè és responsable i les infusions ecològiques.
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Principal activitat

B-CREK domicilis.
B-Crek disposa d’un servei de repartiment de comandes.
Els clients poden fer la comanda o bé trucant a B-Crek entrepans o B-Crek
restaurant , segons si prefereixen el menjar d’un o l’altre local o bé fer la
comanda online a través del nostre web: http://www.bcrek.com/botigues.php

Portem el menjar on ens demanin , a casa o la oficina tant a Olot com pobles
veïns.

Repartim les comandes amb vehicles i motos ecològiques ( disposem de
motos elèctriques) i també col·laborem amb l’empresa Hiru de repartiment
ecològic ( bicicletes elèctriques).
Horari : cada dia de 13h a 16h i de 20h a 23:00h

B-CREK Catering
Oferim càterings per a particulars , empreses i institucions, ja sigui una
celebració familiar, un casament, una reunió d’empresa o un event .
A B-Crek càtering cuinem per oferir una cuina conscient, fresca i del

moment amb la màxima intensitat de sabors en cadascun dels plats.
Una cuina tradicional i alhora innovadora, natural i equilibrada.
Sempre al servei del client, ens adaptem a les seves necessitats i per això
sempre es busca la personalització .
Oferim un servei integral.
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Organigrama
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Organigrama

www.bcrek.comwww.bcrek.com

L'empresa té com a propietari i accionista , en Josep Maria Nogué.

Els locals estan estructurats en diferents àrees de treball, que conjuntament donen
la imatge i el servei de B-CREK.
A B-CREK Restaurant, hi treballen 15 persones , 10 són noies i 4 són nois.
B-CREK no discrimina cap persona per raons de naixença, ètnia, color, gènere,
edat, orientació sexual, religió, opinió o discapacitat. Ofereix flexibilitat horària
laboral en diferents aspectes: permet als seus treballadors escollir el seu
període de vacances i dóna dies de permís per causes justificades.

Periòdicament es realitzen reunions de departaments i seccions. Un cop a la
setmana, es realitza una reunió amb tot el personal de l'empresa, per tal de
transmetre les decisions que s'han pres i s'han de dur a terme, com també
resoldre dubtes o incidències. És un bon moment on escoltar noves idees del
personal per tal de millorar.

L'equip de persones que treballa per B-CREK, fa de l'empresa un projecte únic i
diferent. Treballem sempre en equip. Som transparents davant el client,
buscant satisfer les seves necessitats i expectatives. Els nostres valors
representen la identitat de la marca.
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Sistemes de Gestió

De manera periòdica realitzem processos per tal de garantir la qualitat dels nostres
serveis i productes:

1 – Per la qualitat dels nostres productes es disposa del document d'Anàlisi de Perills i
Punts de Control Crític (APPC) des de l'obertura dels locals. Aquesta la revisa
periòdicament una empresa d'Assessoria i Formació en seguretat alimentària.
Des de finals del 2018 s’ha signat un contracte amb una empresa externa de control
de qualitat especialitzada en seguretat alimentària. Els controls són quinzenals.

2 – Respecte a l’atenció al client en temes d’informació sobre La Garrotxa, el personal del
B-CREK ha realitzat un curs de Coneixement del Territori, i disposem de material
informatiu sobre la comarca i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

B-CREK és PUNT D'INFORMACIÓ DEL PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA
DE LA GARROTXA. Disposem de material informatiu sobre la comarca ( mapa de la
Garrotxa, revisa Tot Garrotxa fulletons informatius de diferents activitats del territori,
fulletons de les Vies Verdes ,...)

3 – En quant a la satisfacció dels clients, durant el període 2018 no s'han realitzat
enquestes per a valorar-la, no obstant això, es disposa d’un sistema de recollida de
queixes i suggeriments.
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Formació contínua

Els treballadors han assistit a cursos de formació de diferents
cursos :

-Cursets i assessoraments de cuina realitzats per una empresa
externa contractada per B-Crek

- Formació continuada a tots els treballadors per a la redacció del
document exigit a nivell sanitari Anàlisi de Perills i Punts de Control
Crític (APPC) i la seva aplicació, a càrrec de l’empresa Segur
Alimentària.

- Curs de cafè a càrrec de l’empresa Cafès Novell, on hi
varen participar els treballadors de sala

- Curset sobre la previsió i revisió estratègica de l’empresa als
responsables de cada àrea.
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Els nostres clients

Un dels nostres valors ha estat sempre l’ATENCIÓ AL CLIENT.
El bon tracte amb el client és una de les màximes de B-Crek.

Prioritzem aquesta tasca, ja que és el protagonista del negoci, els clients són la
raó de la nostra existència i la garantia de futur de la nostra empresa. És per
aquest motiu que hem de centrar tots els esforços en garantir un servei de qualitat
que asseguri la tornada dels nostres clients. Aquests mateixos ens han de recomanar
com a una opció de menjar de qualitat i tracte excel·lent.

B-CREK Restaurant atén entre 150.000 i 200.000 clients l’any. B-Crek és una
alternativa gastronòmica per a tots els públics , i als nostres locals hi ha clients
diversos. Entre setmana comptem amb un públic molt fidel d’empresaris i comercial
i també families i passants . Els caps de setmana tenim un públic més familiar, grups
d’equips esportius , parelles, jovent i gent de pas.

B- Crek també té una tipologia de client que té molt en compte els hàbits saludables,
i als nostres locals sempre hem apostat per una cuina sana i equilibrada. Oferim
opcions vegetarianes , veganes i per celíacs. Els plats segueixen la seva traçabilitat.
Els productes s’emmagatzemen, es manipulen i es cuinen separadament.
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B-CREK Restaurant disposa d’un espai adjacent envidriat que dona a la terrassa. És un espai que s’utilitza per a celebracions familiars
, reunions de petit format, presentacions de producte, àpats per equips esportius,....
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Política Ambiental

B-CREK som respectuosos amb el medi ambient, per tant minimitzem el nostre impacte
sobre la biodiversitat del parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de la nostra
comunitat.

Als nostres clients els transmetem una actitud sensible de respecte a través del servei
diari. Tenim a la seva disposició elements on dipositar residus i diferents materials usats.

El personal s'implica en la metodologia del treball i bones pràctiques del dia a dia: a
l'hora de reciclar, cuidant i netejant l'entorn del restaurant i realitzant tasques de manteniment
de jardineria. Dins l'establiment, ubicats a la zona plonge, es disposa de tres contenidors pel
plàstic, pel rebuig i per la matèria orgànica. El cartró i el vidre són separats i posteriorment
tirats al contenidor corresponent situat a l'exterior del local. A dins la barra de servei també hi
ha dos contenidors, un pel paper i l'altre pel plàstic.

A l'exterior del local, al pàrquing de l'establiment, es disposa d'un tancat pel cartró i caixes de
fusta, un contenidor pel vidre i dos pel plàstic, el rebuig i la matèria orgànica.

Per tal de minimitzar la contaminació, l'oli brut que es genera a B-CREK, és emmagatzemat en
bidons proporcionats per una empresa del sector que els recull i gestiona. S'han generat 35
bidons durant aquest període de la memòria.
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Política Ambiental

Per tal d'integrar l'activitat en l'entorn, disposem de pàrquing per a
bicicletes, ja que volem potenciar els bons hàbits en les persones del
nostre entorn. També els indiquem sobre el transport públic o bé rutes
turístiques que poden realitzar a peu a la Garrotxa. També disposem d'un camí
d'accés directe al barri de Sant Roc.

Quant parlem de comportament ambiental es registren aquestes xifres:

Durant l’any 2018 hi ha hagut un consum d’electricitat de 16000 Kw mensuals
aprox.( uns 192000 kWh anuals ).
El consum de combustible s’ha reduït considerablement ja que
disposem de motos elèctriques per fer els repartiments de les comandes.

El consum d’aigua ha estat de 2185 m3 aprox (uns 546m3 trimestrals), que
prové de la xarxa pública d'Olot.
Les aigües residuals que es generen són d'origen domèstic, per tant, es
deriven a la xarxa municipal de sanejament.
El consum de gas ha estat de 10500 kwh mensuals.

L’estufa de pellet ,la opció més ecològica i eficient per donar escalfor, ubicada
al menjador del local ha consumit uns 1000 kg anuals de pellet.
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Objectius i accions de millora

L'empresa es compromet a desenvolupar les següents actuacions:

1- Millorar la comunicació i participació dels grups d'interès en el desenvolupament sostenible de l'empresa,
creant una bústia de suggeriments al web.
2- Dissenyar un pla d'actuacions per millorar l'accessibilitat a les persones que tenen limitades les seves
condicions físiques o sensorials.
3- Un altre aspecte important és millorar la imatge de l'empresa i de les nostres relacions amb l'exterior. Per tant,
crearem una web més actualitzada i dinàmica. I canviarem el menú board del restaurant juntament amb la
senyalització dels rètols exteriors.
4- Continuarem observant aquesta altre corrent que ha sorgit que són les persones veganes. Volem aportar la
nostra qualitat i experiència en aquestes tendències i opcions alimentàries.
5- Aportar més informació als clients de les empreses, ja sigui amb material informatiu, amb domicilis, oferint
coffe break, etc
6- Incorporar enquestes d'atenció al client.
7- Reduir l'estalvi energètic posant més bombetes leds.
8- Participar en els workshops/tallers d'intercooperació que s'organitzin en el territori i crear un paquet ecoturista
amb altres empreses acreditades amb la CETS i el CGS.

Totes aquestes actuacions ens permetran millorar l'oferta i la seva connexió amb l'espai natural protegit, millorar
el comportament ambiental i donar suport al desenvolupament local i la conservació del patrimoni.
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Objectius i accions de millora

L'empresa es compromet a desenvolupar les següents actuacions:

1- Millores en l’espai adjacent al restaurant, per poder oferir reunions de petit format i també poder oferir , com
ja estem fent fins ara, l’espai a entitats sense ànim de lucre que necessiten un lloc per reunir-se i B-Crek ofereix
aquest espai gratuïtament.

2. Incorporar més vehicles sostenibles a l’empresa pels repartiments a domicili. Actualment ja comptem amb 2
motos elèctriques i un servei extern de bicicletes elèctriques, però està previst adquirir algun altre vehicle.

3-Reduir el material que utilitzem de plàstic per un material més sostenible, sobretot en tema envasos per portar
el menjar a domicili, canyetes i coberts. Una vegada finalitzem l’estoc que tenim , apostarem per productes de
material biodegradable.

4- Crear més receptes saludables seguint les tendències del mercat.
B-crek que promou una alimentació sana, natural i equilibrada, fidel als seus valors des dels inicis , iniciarà la
col·laboració amb un nutricionista per tal d’introduir nous plats saludables, vegetarians i vegans.

5- Màrqueting responsable:
- Redisseny del logotip de B-Crek i canvi de les tonalitats dels colors que estaran més adaptats al territori. Seran

colors més naturals ( eliminant el verd i taronja més estridents).
- El pròxim 2019 tenim previst ja posar en funcionament la nova web de B-crek. Una web més actualitzada i

dinàmica .
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Objectius i accions de millora

6- Realitzar accions de màrqueting enfocades a les empreses. Donar a conèixer tots els serveis que B-Crek els
pot oferir,mitjançant visites, fulletons informatius i també amb informació a la nova web.

7- Actualitzar el menú board del B-Crek restaurant, canviar les fotografies .

8- Reduir l’estalvi energètic, gràcies al nou equip de climatització i tractament d’aire que s’ha instal·lat al
restaurant a final d’any. És un aparell de baix consum per millorar l’eficiència energètica i també millora la
salubritat de l’aire ja que el renova contínuament amb més oxigen més pur.

9- Continuar amb el compromís social d’incloure a l’equip B-Crek , treballadors procedents de centres de 
formació per a persones amb diversitat funcional i risc d’exclusió social . 

10- Més formació i informació al personal en matèria de sostenibilitat. És important que coneguin la política i
els valors de l’empresa i n’estiguin conscienciats.

11- Participar en els workshops/tallers d'intercooperació que s'organitzin en el territori i crear un paquet
ecoturista amb altres empreses acreditades amb la CETS i el CGS.

Totes aquestes actuacions ens permetran millorar l'oferta i la seva connexió amb l'espai natural protegit, millorar
el comportament ambiental i donar suport al desenvolupament local i la conservació del patrimoni.
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Aspectes generals de la memòria

Aquesta memòria comprèn tota l'activitat realitzada per B-CREK durant
l’any 2018, i és la tercera memòria de sostenibilitat que publica. B-CREK
està acreditat amb la Carta Europea de Turisme Sostenible i pretén donar
comptes de la gestió sostenible de la seva activitat a través de les
memòries de sostenibilitat que publica anualment.

La persona de contacte per qüestions relatives a la present memòria és en
Josep Maria Nogué. Podeu contactar a info@bcrek.com

Els continguts d'aquesta memòria són fruit de la reflexió i l'aposta per la
millora contínua realitzada per la direcció i els treballadors de B-CREK,
prioritzant els objectius i els valors de l'empresa.

L'eina que s'ha utilitzat per determinar els càlculs, les hipòtesis i altra
informació dels indicadors és el Codi de Gestió Sostenible
(www.garrotxalider.com).

Aquesta memòria ha estat verificada per la Fundació Privada Garrotxa
Líder, com a coordinadora de la implantació del Codi de Gestió Sostenible, i
propietària de la marca " Gestió Sostenible de la Garrotxa i el Collsacabra“,
amb un nivell d’aplicació de la Guia G4 de GRI “in accordance – core”.
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Cooperació Interempresarial

B-Crek és una empresa socialment responsable i des dels
seus inicis que té aquest valor molt implantat a l’empresa.

Sota la marca de “B-Crek solidari” , l’empresa col·labora en el
desenvolupament sociocultural de la Garrotxa amb diferents
entitats i associacions del territori i en algunes i participa
activament.

Integra ( Escola Joan XXIII). Cada any fem aportacions
econòmiques a l’entitat i fem una donació d’ un % de les ventes
on-line del desembre . Convidem a tots els alumnes i professors
de l’escola al dinar de Nadal , al restaurant B-Crek , brasa i cuina i
l’escola ens obsequia amb un pessebre que han realitzat els
mateixos alumnes i que es col·loca al B-crek de la Plaça Clarà.
Aquest any 2018 ens van fer padrins honorífics de l’escola.

- Club atletisme Olot
- Club Volei Olot
- UEO ( Unió esportiva Olot)
- UE Les Preses.
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Cooperació Interempresarial

Altres col·laboracions

- Festival Es dansa de les Preses
- Cavalgada de Reis i Campament Reial d’Olot (Associació Els Catòlics
- Batalla de les Flors (Centre Iniciatives Turístiques)
- Pessebre vivent de Joanetes
- Festes locals de pobles de la comarca

- Aquest any 2018 també vam participar en la recollida de material
escolar i productes diaris bàsics per a 3 mestres d’Olot que feien un
viatge solidari a Cuba.
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Cooperació Interempresarial

Estem associats a Turisme Garrotxa, des del 25 d'octubre de
2006.
Som membres del SIP ( Servei d’Innovació i Producte) d’aquesta
entitat.

Acreditats amb la Carta Europea de Turisme Sostenible i
membres del Club Soy Ecoturista.

També estem adherits al Codi de Gestió Sostenible que promou la
Fundació Privada Garrotxa Líder, i amb motiu de la implantació
d’aquest sistema de gestió, elaborem aquesta memòria de
sostenibilitat.

- Adherits a 100% Olot .

- Membres de les Vies Verdes.

- Acreditats amb el segell Amed ( Alimentació mediterrània)
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Màrqueting responsable

La nostra principal eina de màrqueting és el boca-orella .
Les opinions dels clients són l’eina més valuosa , ja que aporten més
clients als locals

El 2018 hem implantat un pla de comunicació i hem destinat una
partida per a la realització de diferents campanyes de publicitat

Ens publicitem en revistes locals, guies especialitzades, a TV Olot i
Ràdio Olot .

També destinem una part del pressupost a col·laboracions anuals
amb entitats i associacions locals , clubs esportius , festes populars ,
associacions de veïns,... que utilitzen la nostra imatge corporativa
per anunciar-nos com a col·laboradors.

Durant l’any 2018 hem obsequiat amb vals d’un àpat a diferent
entitats que realitzen sortejos.

Oferim descomptes per a famílies nombroses o joves ( Carnet Jove)
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Carta Europea

www.bcrek.comwww.bcrek.com

Nom comercial: B-CREK Restaurant i B-CREK Entrepans
Nom fiscal: SOLFA FOOD SL i SERVEI D'ALIMENTACIÓ SL
Tel: 972268337 i 972266586
CP: 17800 OLOT
www.bcrek.com
Info@Bcrek.com

Registre Mercantil de Girona, Tom 1253, Foli 190, fulla 21795

B-CREK · Restaurant · Entrepans · Catering · Domicili · www.bcrek.com 16


