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La XAREC ja és oficialment
cooperativa per dotar de serveis el
turisme i la restauració responsables
L'assemblea constitutiva de la nova etapa de la XAREC s'ha fet aquest dilluns a
Vic | S'hi han aprovat els estatuts i s'ha validat el pla de viabilitat, el segell de
qualitat que ha de distingir els establiments de la XAREC i el catàleg de serveis
als projectes que en formen part

Foto de grup de les persones assistents a l'assemblea constitutiva de la XAREC avui a Vic | Sara Blázquez

La XAREC ja és oficialment una cooperativa de serveis al sector del turisme i l'hostaleria
responsables del país. Ho és des d'aquest dilluns 17 de setembre que ha aprovat en l'assemblea
constitutiva com a cooperativa els seus estatuts i el consell rector. En l'assemblea també s'hi ha
presentat i validat, entre altres coses, el segell de qualitat que distingirà els establiments de la
XAREC, així com el catàleg de serveis que se'ls ofereix des de la nova cooperativa. Amb
l'assemblea d'avui a Vic la XAREC dona un pas crucial per convertir-se en l'ens aglutinador del
turisme i la restauració responsables del país.
Projectes de turisme i restauració d'arreu de Catalunya han participat aquest dilluns al matí a
l'assemblea constitutiva de la XAREC al centre cívic Can Pau Raba de Vic. A l'assemblea s'hi han
explicat els passos donats al llarg d'aquest any 2018
(http://www.elsetembre.cat/noticia/581/nova/xarec/fa/assemblea/constitutiva/dia/17/vic) en el
marc del Programa Singulars impulsat des de la Generalitat i que ha permès donar un pas de
gegant en el projecte de la XAREC en defensa d'una restauració responsable, alhora que s'ha
ampliat l'àmbit d'actuació cap al del turisme responsable. A l'assemblea també hi ha participat un
equip tècnic del Col·lectiu Ronda, que en els últims mesos ha fet l'acompanyament a la XAREC
en l'elaboració del pla de viabilitat de la cooperativa de serveis. Una viabilitat que es veu possible i
que hauria de permetre ampliar el col·lectiu fins a més de 60 empreses i cooperatives
associades a finals de l'any 2022.
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L'assemblea s'ha fet aquest dilluns al centre cívic Can Pau Raba de Vic Foto: Sara Blázquez

Un segell de qualitat que distingeixi els establiments responsables
Després de l'aprovació dels estatuts i del consell rector, s'han presentat el pla de viabilitat, el
segell de qualitat i el catàleg de serveis. El segell de qualitat ha de ser una de les peces claus de
la nova etapa de la XAREC i uns dels principals valors afegits que s'ofereix des de la cooperativa
de serveis als projectes que en formaran part. Segons s'ha explicat des de l'equip motor, el
segell de qualitat ha d'exercir de filtre d'entrada i d'element d'identificació dels establiments de la
XAREC però també d'eina d'autoavaluació i revisió del projecte. El segell es concedirà després de
passar un ampli i exhaustiu qüestionari de 164 preguntes dividides en tres blocs -organització
interna, impacte social i impacte ambiental- i que posarà especial èmfasi en qüestions com la
matèria primera, el malbaratament alimentari o, molt especialment, la dignificació del treball.
Pel que fa al catàleg de serveis, està en procés d'elaboració, però ja hi ha diversos convenis tancats
amb altres empreses i cooperatives que oferiran als associats a la XAREC avantatges i
descomptes en sectors com poden ser els de la gestió administrativa, les assegurances, l'energia,
la telefonia, la salut, la comunicació, l'organització d'esdeveniments o la gestió d'equips, entre altres.
L'assemblea s'ha tancat amb un dinar a la taverna social La Nyàmera de Vic, un dels projectes
que se sumarà a la nova etapa de la XAREC.
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L'assemblea ha aplegat a Vic projectes de restauració i turisme de tot Catalunya Foto: Sara Blázquez
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