
Compromisos ètics de  
Celler Jané Ventura 

 

La filosofia de totes les generacions de Jané Ventura ha estat i continua sent un 
entendre el vi i la vinya com una manera de viure. Una manera de transmetre 
respecte per un entorn únic i excepcional. 

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

Manifestem els nostres compromisos de responsabilitat social: 

 

Compromesos amb la cultura i el territori. La nostra relació amb el territori 
sempre ha estat intensa i compromesa, impulsant accions que posen en valor la 
cultura musical arrelada al territori de la mà del mestre Pau Casals vinculant-ho 
amb la cultura del vi. 

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

 Col·laborem en iniciatives dirigides a preservar el llegat de Pau Casals. 
 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 

 Participem en iniciatives per a promoure l’enoturisme 
 

 Sentim passió per la música i la cultura del vi 

 

Compromesos amb el paisatge i la tradició. L’entorn natural i la tradició són la 
base de la nostra activitat i ens cal garantir l'equilibri, la sostenibilitat, el respecte. 

 Estem activament compromesos en el manteniment del paisatge i la 
tradició  

 Conreu ecològic. 
 Col·laborem en diverses iniciatives de preservació i divulgació paisatgística. 

 
 Ens sentim conservadors, constructors i alhora part integrant del paisatge 

 

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. 

 Apostem per la internacionalització. 
 Compromís de gestió ètica 

 
     Responsabilitat Social Empresarial 

 



 La nostra filosofia pretén englobar tres conceptes intangibles com la 
cultura, el paisatge i la creativitat 

 Contínuament estem investigant a fi de millorar el coneixement del nostre 
territori i millorar la gestió de cada vinya (mapa de sòls) 
 

 Volem conèixer millor el nostre sòl a fi d’estimar més el nostre vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
                                                        

 


