
Compromisos ètics de  
Cellers Avgvstvs Forvm 

 

Cellers Avgvstvs Forvm crea valor econòmic i social amb una activitat vinculada al 
territori, a la gastronomia i a la cultura.  

A Cellers Avgvstvs Forvm entenem que la nostra responsabilitat envers la societat 
té diferents dimensions, el respecte al medi, a les persones, al territori, i que tot 
plegat ha de basar-se en una manera ètica i sostenible de desenvolupar l'activitat 
econòmica. 

 

Compromesos amb l'enoturisme i el territori. La nostra relació amb el territori 
sempre ha estat intensa i compromesa, i ara es desenvolupa per mitjà de 
l'enoturisme com a fil conductor.  

 Col·laborem i generem aliances amb altres operadors i agents del territori, 
per tal d'enfortir l'economia local i desenvolupar l'enoturisme. 

 Formem part d'iniciatives per potenciar el producte del territori: Cuines 
del Vendrell, Terra i Taula, Enoturisme Penedès... 

 Col·laborem a desenvolupar una Destinació Turística Responsable, on els 
diferents operadors aportem una dimensió ètica a la nostra activitat i fem 
que sigui part de la identitat corporativa i territorial. 

 Compromesos amb el territori, som part activa en iniciatives de foment del 
territori públiques i privades i  col·laborem amb entitats socials i culturals 
locals 

 Sentim passió pel territori i la cultura del vi 

 

Compromesos amb el medi ambient i les persones. El medi natural i les 
persones són la base de la nostra activitat i ens cal garantir l'equilibri, la 
sostenibilitat, el respecte. 

 Processos de producció respectuosos amb el terrer. 
 Criteris d’eficiència energètica sotmesos a auditoria. Certificació ambiental. 
 Ens motiva treballar amb un bon clima laboral, on les persones se sentin 

implicades en el projecte i reconegudes.  
 Promovem la formació permanent i facilitem la conciliació de la vida laboral 

i familiar.  
 Som respectuosos amb el medi ambient 

 

Compromesos amb una gestió empresarial de qualitat i ètica. La nostra 
responsabilitat també es fa present en la bona gestió, fent sostenible el projecte 
empresarial de manera que puguem crear valor econòmic i social. 

 Gestió compromesa amb la qualitat  i en la millora permanent. Certificada 
per International Food Standard. 

 
     Responsabilitat Social Empresarial 

 



 Apostem per la innovació i la internacionalització. 
 Compromís de gestió ètica 

 
 Compromesos amb la qualitat i la innovació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
                                                        

 


