


BENVINGUTS!  BENVINGUDES!
El nostre equip us desitja que passeu 

uns dies excepcionals per aquestes contrades!

El projecte de LA CLOSA el vam emprendre fa més de vint anys, quan vam decidir de no ser espectadors sinó actors, per tal 

de defensar, cultivar i transmetre actituds de respecte vers el medi ambient. 

Som una empresa petita amb uns amplis valors de respecte cap al nostre entorn i les persones. Un dels nostres primers ob-

jectius és sensibilitzar als nostres clients vers una actitud de respecte i estima cap al medi, sigui social o natural. 

Tota activitat realitzada en el medi esdevé un impacte. No obstant, sabem que el podem pal·liar mitjançant diferents accions 

i podem retornar al medi tot allò que ens ofereix. 

Estem ubicats a Castellar de n’Hug, a l’Alt Berguedà, a Catalunya: un dels territoris amb més biodiversitat d’Europa. Un pai-

satge forjat des de temps prehistòrics pels humans, que han conviscut en harmonia amb la naturalesa, creant una identitat 

pròpia dins de la serralada del Cadi-Moixeró. 

Un país amarat de tradició que gaudeix d’un patrimoni cultural, arquitectònic i etnogràfic excepcional.



Treballem per mantenir l’equilibri vers el medi en la nostra gestió del dia a dia, per això hem decidit portar a terme diferents 

accions:

· Utilitzem un cotxe elèctric per als nostres desplaçaments i disposem de carregador elèctric d’ús públic.

· Inicialment, no oferim servei de tovallola: optem perquè el client la porti de casa. Oferim lloguer de tovallola per aquells 

casos que es necessiti.

· Per als àpats, utilitzem tovallons de roba en lloc de paper, per tal de reduir deixalles.

· En la mesura que ens és possible, fem servir envasos retornables.

· L’aigua de reg del jardí és automatitzada i la controlem mitjançant un temporitzador.

· Per minimitzar el consum d’aigua sanitària, tots els terminals compten amb reductors de cabal i polsadors. Supervisem 

anualment la seva neteja per treure les calcificacions.

· Totes les làmpades han estat substituïdes per tecnologia led. S’han ubicat dispositius per controlar el temps d’encesa dels 

punts de llum, en les diferents àrees de pas.

· En lloc d’imprimir en paper, valorem la possibilitat de substituir-ho per mail o utilitzar la versió digital.

· La temperatura de la calefacció central de les diferents zones es fixa en 21 ºC.

· Portem a terme accions de conscienciació dirigides als clients amb la finalitat que conegueu l’entorn i feu salut, tot potenciant 

hàbits com caminar, passejar, meditar, etc

GESTIÓ SOSTENIBLE



El nostre propòsit ha estat sempre reduir les deixalles que generem, en cadascuna de les àrees, al llarg de les nostres accions. 

Per això, avaluem contínuament cadascun dels nostres processos, per tal de trobar quina és la millor fórmula per la millora 

de la gestió.

A l’àrea de cuina i menjador:

· Utilitzem tovallons de roba substituint els de paper. Per als àpats, evitem l’ús dels productes monodosis com ara la mantega, 

melmelades, iogurts, flams, cereals, cacau, etc. Per tant, els presentem en format granel. 

· Les begudes, en general, són en envàs de vidre retornable o plàstic, en comptes de llauna. 

· Recollim l’oli utilitzat a la cuina per elaborar sabó per la roba. 

· Els pícnics els envasem en carmanyoles d’acer inoxidable i, si són entrepans, els emboliquem en paper manila. 

· Aviat substituirem els sucs de tetrabric per un espremedor de taronges. 

· Minimitzem l’ús de detergents i no comprem aquells que poden ser perjudicials per a la fauna aquàtica. Optem per 

productes de neteja certificats Ecolabel. El personal està sensibilitzat amb l’ús d’aquests productes i són conscients de la 

diferència que hi ha amb els clàssics.

Hem ubicat illes de contenidors de reciclatge en cada planta, a les sales i a l’exterior, per tal de facilitar als clients la seva 

separació. El contenidor de les piles està ubicat a recepció. 

Anualment el nostre equip rep formació sobre reciclatge i tractament de residus per tal de conscienciar i crear bons hàbits. 

Els productes de neteja i el paper de la fotocopiadora tenen el distintiu Ecolabel.

RESIDUS



Intentem reduir al màxim la nostra empremta de carboni i, per això, prenem certes mesures:

· Tens un vehicle elèctric? Nosaltres també! Aprofita el nostre punt de recàrrega i no et quedis sense bateria.

· Tots els punts de llum de les habitacions han estat substituïts per tecnologia LED; les zones de pas, amb detectors de 

presència i les zones de bany funcionen amb minuters, per tal que la llum no quedi encesa tot el dia.

· L’aigua és un recurs molt preuat i tenim la gran sort d’estar ubicats en un entorn on en tenim força. La presència de l’aigua 

en el planeta és d’un 71%, però menys del 1% és potable. Per això mateix, per convervar-la, hem pres un seguit d’estratègies 

per reduir-ne el consum i comptem amb el recolzament dels clients per fer-ho realitat. 

· Les cisternes dels sanitaris estan equipades amb dos nivells de buidatge. 

· L’aigua de reg del jardí és automatitzada, per tal de controlar el seu ús mitjançant un temporitzador. 

· L’aigua sanitària, en tots els seus terminals, compta amb reductors de cabal i polsadors per minimitzar el consum. 

Supervisem anualment la seva neteja per treure les calcificacions.

RECURSOS ENERGÈTICS
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