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MARIA TERESA LLAURADÓ RODÉS (Succ. De M. Torras Rafi) inicia la seva 
activitat de forma industrial el 1998, ja abans dedicada a la venda de fruits secs, 
llegums i cereals a nivell de majorista, començant al Mercat de Born de Barcelona 
(1941) i continuant el 1971 a Mercabarna. L’activitat industrial se centra en 
l’envasat, i transformació de fruits secs i fruita dessecada i les seves mescles.
  
Des de la Direcció de l’empresa s’estableixen els següents principis:

 •  Elaborar un producte amb la màxima qualitat possible respectant tots els   
  criteris legals que afectin el producte quant a la innocuïtat dels productes que  
  subministrem als nostres clients.

 •  Implantar un Sistema de Gestió de la Qualitat i Seguretat Alimentària basat  
  en la gestió del risc i que permeti garantir un alt grau de seguretat alimentària  
  en els nostres productes.

 • Crear canals de comunicacions internes i externes amb les parts interessades.
  
 •  Cumplir de les exigències contractuals, els desitjos i les expectatives dels  
  clients i altres parts interessades, creant canals de comunicació adequats.

 •  Conscienciar a cada treballador de l’empresa en la seva responsabilitat   
  sobre la qualitat i la innocuïtat alimentària implantant plans de formació   
  contínua a tot el personal.

 •  Desplegar la política de qualitat i seguretat alimentària en objectius   
  coherents i mesurables per a evidenciar l’eficàcia del Sistema de gestió i   
  establir un compromís per a la millora contínua del SGIA

 •  Desplegar polítiques de producció sostenibles que respectin el medi   
  ambient, i fomentar l’ús de tecnologies per a reduir l’impacte ambiental.

 •  Promoure la igualtat de tracte entre treballadors/as, proveïdors i clients   
  professional com a forma de treball integrant i motivant activament tot l’equip  
  humà que forma part de la nostra empresa.




