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La Fundació Ramon Noguera és una 
organització sense ànim de lucro de Girona que 
treballa per qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat intel·lectual.

El nostre objectiu és atendre i inserir laboralment a 
persones d’aquest col·lectiu i ho fem mitjançant la 
gestió de diferents centres i serveis a la comarca 
del Gironès.

Som una organització propera al territori,
social, sostenible i amb vocació solidària i 
inclusiva, que afronta el repte de treballar amb 
creativitat, compromís i professionalitat.

A l’any donem atenció a més de 1.000 
persones, entre adults i infants, i ocupem 200 
persones en diferents línies de negoci de gestió 
pròpia. 

Entitat i projecte social
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Onyar es un projecto social de la Fundació Ramon 
Noguera. És una de las línies de negoci que 
gestionem amb la finalitat de crear ocupació.  

El nostre obrador de producció ecològica està 
ubicat a Girona, i hi elaborem els productes Onyar
ECO & SOCIAL, destacant-ne la pasta i la pizza 
fresca ecològica como productes principals.

Apostem por aquest projecte perquè és una línia 
amb un potencial de creixement que ens pot 
permetre assolir més llocs de treball per a 
persones amb discapacitat intel·lectual.

Onyar són productes ecològics, de proximitat i 
amb valor social. I, a més, són boníssims i 
saludables, elaborats amb ingredients naturals,
frescos i de qualitat. Un projecte del tot 
sostenible!

Alimentació ecològica Onyar



Ecològics
Totes les matèries primeres i els ingredients que 
utilitzem en l’elaboració dels aliments provenen 
de l’agricultura ecològica i, en el procés de 
transformació, no hi afegim ni conservants, ni 
colorants, ni cap altres additiu d’origen químic.

De qualitat i de proximitat
Seleccionem la matèria primera en el seu 
origen per garantir la qualitat i la proximitat, i 
elaborem els productes al nostre obrador de 
Girona. Treballem amb un equip qualificat i 
certifiquem la màxima qualitat en les 
mesures de seguretat alimentària de processos i 
instal·lacions. 

Boníssims
El nostre objectiu és oferir al consumidor el 
millor resultat per al seu paladar i per una 
alimentació saludable: tastar Onyar és tastar 
la vida!

Què produïm
Estem especialitzats en l’elaboració de pasta 
fresca i pizzes fresques. També oferim patés, 
salses i altres elaborats i conserves vegetals, i 
productes de la gamma dels fruits secs i la fruita 
deshidratada, amb una àmplia selecció de 
productes vegans.

Els nostres aliments



Els productes Onyar

Pasta fresca Pizza 
fresca

Elaborats i conserves Fruits
secs



Les nostres instal·lacions ocupen una 
superfície total de 800m2. A nivell tecnològic 
i mediambiental disposem d’un sistema de 
refrigeració con CO2, un gas refrigerant 
natural que redueix l’impacte ambiental 
y es més sostenible.

Onyar es un projecte social de persones per 
a persones, amb un equip compromè que 
treballa amb un objectiu comú i uns valors, 
amb il·lusió i passió per la seva feina.

L’obrador i l’equip humà
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Onyar ECO & SOCIAL són productes:

· Ecològics
· Amb valor social ja que és un projecte d’inserció 
laboral de persones amb discapacitat
· Proximitat; estan elaborats a Girona
· Amb ingredients de qualitat, naturals, frescos i 
saludables
· Projecte sostenible
· I, sobretot, són boníssims

Ens trobaràs a www.alimentsonyar.org

#tastalavida

@alimentsonyar

Per què Onyar?

Vídeo del projecte:
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https://www.linkedin.com/in/alimentsonyar/
https://www.linkedin.com/in/alimentsonyar/
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Moltes gràcies




