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Moventis SARFA és guardonada per la seva actuació de 
responsabilitat social durant la pandèmia 

 
• Moventis SARFA ha col·laborat amb els serveis locals d’ocupació, ha emprès 

iniciatives d’inclusió laboral i ha realitzat una donació a l’Hospital de Palamós.  
 

• Enric Gimeno, gerent de Moventis SARFA, destaca el paper de l’organització 
per construir una societat més igualitària i generar benestar per a les persones.  

 

 

Font: Facebook de l’Ajuntament de Begur 

 

25 de març del 2021- L’Ajuntament de Begur i el Consell Comarcal del Baix Empordà 

han guardonat l’empresa Moventis SARFA per les iniciatives de responsabilitat social 

desenvolupades durant els mesos de pandèmia. Les actuacions més destacades han 

estat: promoure l’ocupació de qualitat a la comarca, col·laborar amb els serveis locals 

d’ocupació, emprendre iniciatives d’inclusió laboral de persones amb diversitat 

funcional i una donació realitzada a l’Hospital de Palamós. 
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Enric Gimeno, gerent de Moventis SARFA, ha recollit aquest guardó que reconeix la 

tasca de responsabilitat social que ha desenvolupat l’empresa durant aquests mesos de 

pandèmia.  

 

L’alcaldessa de Begur, Maite Selva, ha entregat el guardó a Moventis SARFA i ha 

destacat la importància de l’existència d’empreses que tenen com a fonament l’esforç, 

la capacitat d’innovació i el compromís en moments de gran dificultat per a la societat, 

com ha estat la pandèmia de COVID-19: “El compromís que tenen empreses com 

Moventis SARFA, que en un moment tan complex i incert per a tots i totes aporten un 

valor afegit i han apostat més que mai per consolidar al nostre territori una economia 

social, col·laborativa, sostenible i responsable.  

 

El Teatre Municipal de Palafrugell ha acollit l’acte de reconeixement convocat pel 

Consell Comarcal del Baix Empordà i la Xarxa Comarcal de Tècnics de Promoció 

Econòmica del Baix Empordà, juntament amb diversos ajuntaments de la comarca, 

entre ells, el de Begur. L’acte ha tingut com a objectiu distingir aquelles empreses del 

territori que durant la pandèmia provocada per la COVID-19 han demostrat ser 

socialment responsables amb iniciatives que s’han traduït en un impacte positiu per a 

la ciutadania.  

 

Les distincions, que s’han entregat a 17 negocis de la zona, han estat proposades per 

una comissió tècnica formada pel consell comarcal i diferents ajuntaments del Baix 

Empordà.  

 

El paper de Moventis SARFA durant la pandèmia  

Moventis SARFA és l’empresa emblemàtica de l’Empordà, líder en el sector del transport 

i amb prop de 100 anys de trajectòria. L’organització ha estat premiada per la seva 

col·laboració habitual amb els serveis locals d’ocupació, participant en els programes 

de formació i acompanyament a la inserció laboral de les persones aturades; la inclusió 
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a la plantilla de persones amb diversitat funcional i l’aportació econòmica realitzada a 

l’Hospital de Palamós.  

 

La responsabilitat social com a eix transversal  

A Moventis, la responsabilitat social és una forma d’entendre l’organització, el dia a 

dia. Segons Gimeno, “som conscients que tenim l’oportunitat de construir una societat 

més igualitària i generar benestar per a les persones. Per aquesta raó, podem dir que 

la idea de solidaritat és una pota més de Moventis, una característica inherent a la nostra 

existència”.  

 

D’acord amb la seva política d’RSC, Moventia té el compromís de retornar a la societat 

tot allò que li aporta, entenent la solidaritat com l’expressió voluntària de l’empresa en 

la seva contribució a una societat millor, el compromís de seguir treballant per millorar, 

anar més enllà del compliment de les obligacions legals i seguir invertint en el capital 

humà, en l’entorn i en les relacions amb els grups d’interès.  

 

A partir d’aquesta visió de la solidaritat, Moventis està altament involucrada amb el 

compromís i la responsabilitat social del seu entorn, col·laborant així per aconseguir 

una societat millor.  

 

Sobre Moventis 

Moventis SARFA forma part del grup Moventis, el qual desenvolupa la seva activitat en quatre àmbits del 

transport terrestre: regular, discrecional, bicicleta pública i serveis turístics. El grup, que compta amb una 

plantilla de 4.000 treballadors, està altament compromès amb les persones, la societat, el medi ambient 

i la qualitat dels serveis i transporta 116 milions de passatgers, compta amb una flota de 1.750 autobusos 

i autocars, i 27.000 bicicletes amb 2.000 estacions. 
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