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Josep M. Lloreda, president de la 
Comissió de Responsabilitat Social

“En la majoria de les empreses la casualitat és un factor 
important a l’hora de descobrir coses, de fer canvis”, afir-
ma Josep Maria Lloreda, president de KH Lloreda, abans de 
relatar-nos la història de la seva empresa, que és també la de 
la seva família.

En els anys 70, Josep Maria Lloreda va entrar a la companyia 
d’acabats metàl·lics fundada pel seu pare. Ben aviat va tenir la 
visió del fet que el recobriment d’or també es podia fer servir per 
a contactes elèctrics i de telecomunicacions, i s’hi van dedicar 
encunyant la frase “si s’hi pot posar or, Lloreda l’hi posarà”.

Després de l’èxit que va suposar la col·laboració amb el 
COI durant les Olimpíades del 92, l’any 93 arriba la crisi per 
al sector metal·lúrgic espanyol i tanquen moltes empreses 

KH Lloreda va néixer el 1949 com a empresa d’acabats metàl·lics, però 
la creació i posterior explotació comercial d’un producte propi per netejar 
el metall, l’ara arxiconegut KH-7, els va dur a dedicar-se únicament als 
productes de neteja passant per davant dels gegants internacionals del 
sector. Un èxit casual? Comprovem que no és així.

del metall. A primers del 94, amb la mort del pare, Lloreda 
agafa el timó d’una empresa familiar econòmicament sana, 
però sense clients, on treballaven mare i oncles, tots majors 
de 65 anys. Lloreda demana als familiars llibertat per tirar en-
davant la companyia i busca ajuda en un professional extern. 

“Jo quan tinc dubtes pregunto i deixo que els col·laboradors 
i els professionals externs m’orientin i actuïn. No intento fer-
ho tot jo. Crec que un dels motius pels quals moltes empre-
ses familiars fracassen és perquè s’entesten a creure que la 
família ha de fer-ho tot”. Amb aquest assessorament, deci-
deix reflotar la companyia explotant comercialment el KH-7, 
un producte de neteja creat a Lloreda per al consum intern. 
L’operació va ser tot un èxit.
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Replantejament com a companyia
El 2001 és l’any en què KH Lloreda fa un important replan-
tejament com a companyia tot posant la responsabilitat so-
cial empresarial al capdavant. Un replantejament que inclou 
una aposta per l’ecologia, la innovació, l’ètica empresarial, 
l’atenció al client i als recursos humans i, fins i tot, un canvi de 
gestió de la companyia.

“Jo venia del sector del revestiment de metall i de treballar 
amb cianur i productes molt contaminants. Sempre estava 
patint per fer les coses ben fetes. Quan ens vam replante-
jar el futur de la companyia ens vam proposar de donar un 
pas més. Vam decidir que l’ecologia no havia de trencar el 
futur de la companyia, sinó que havia de ser-hi compati-
ble. Havia de ser possible fer un bon producte ecològic”, 
recorda Lloreda que també és president de la Comissió de 
Responsabilitat Social de l’ACCID. Avui en dia, KH Lloreda 
té la ISO 14.000, el 95% dels seus productes són ecològics i 
el 86% tenen l’etiqueta ecològica europea. De fet, KH-7 va 
ser el primer llevagreix europeu que va obtenir-la el 2003. 
Tanmateix, fins enguany no ho han comunicat de forma 
massiva en una campanya de televisió. La campanya, pro-
tagonitzada pel personal de l’empresa, ha estat tot un èxit. 

“Vam començar a emetre-la al juny i al setembre ja teníem la 
campanya pagada, quan normalment s’amortitzen amb un 
any”, explica el president.

Gaudint de la feina
També el 2001 van definir una sèrie d’accions referents als 
RRHH. El president de KH Lloreda assegura que “cada dia 
que vinc a l’empresa gaudeixo de la feina i necessito que els 
altres també ho facin. Per això cal posar les necessitats dels 
treballadors sobre la taula i mirar de satisfer-les”. Amb aquest 
objectiu van crear la figura del back up (tot treballador té un 
company que el pot suplir en un moment donat), van instaurar 
la flexibilitat horària i van muntar una escola bressol dins les 
instal·lacions, entre d’altres mesures.

A més a més, absolutament tots els treballadors participen 
en el procés d’innovació de l’empresa. Un divendres al més, 8 
empleats de diversos departaments de l’empresa es reuneixen 
comandats per dos “innoves”, és a dir, dos treballadors que 
han rebut formació específica en eines d’innovació com ara 

“Quan tinc dubtes pregunto i deixo 
que els col·laboradors i els professionals 
externs m’orientin i actuïn”

El 95% dels productes de KH Lloreda 
són ecològics i el 86% tenen l’etiqueta 
ecològica europea. KH-7 va ser el primer 
llevagreix europeu que va obtenir-la

KH Lloreda compta amb una llar d’infants per als fills dels treballadors 

els barrets d’Edward de Bono, el canvi de personalitat, etc. A 
aquesta taula d’innovació, el comitè de direcció li proposa la 
pregunta del dia sobre un tema que no té res a veure amb el 
que fan normalment per tal que hi proposin solucions.

Així, el 100% dels treballadors de Lloreda es dediquen a la 
innovació i un 10%, a la investigació. Segons Lloreda, “el nostre 
producte té èxit perquè constantment estem millorant la fór-
mula, encara que sigui poc, tirem sempre endavant. Mai, ni per 
marges ni per preu, no hem tirat endarrere. Si el client s’adona 
que el producte ja no és tan bo com era, el perds ràpidament”. 

Vostè ha estat el cap de la Comissió de Responsabilitat 
Social des de la seva creació. Amb quin objectiu es va 
crear aquesta Comissió? 
Amb el de ser un punt de trobada i de referència 
de professionals dels diferents sectors (privat, públic 
i social) respecte de la responsabilitat i de matèries afins 
a Catalunya, per tal d’intercanviar punts de vista, afron-
tar reptes comuns i ajudar a promoure una cultura de 
la Responsabilitat Social entre les organitzacions. 

Quin tipus d’activitats realitza la Comissió? 
Periòdicament, se celebren reunions en què els 
membres de la Comissió discuteixen temes d’actualitat 
i d’interès. També s’organitzen conferències i jornades 
en què es conviden professionals de referència en els 
diversos àmbits de la RS. La darrera conferència, 
a càrrec del catedràtic Xavier Pons, va tractar el tema 
de la governança mundial. Una altra activitat que està 
previst potenciar és la publicació de llibres i de docu-
ments divulgatius. També s’ha posat en marxa un blog, 
gestionat per Josep Maria Canyelles, coordinador de la 
Comissió, on es poden trobar l’agenda d’activitats, notí-
cies d’interès, dades de contacte dels membres…

Qui pot formar part de la Comissió?  
Actualment, la Comissió té més de 25 membres actius. 
Pot formar-ne part qualsevol soci, només cal que enviï 
un correu electrònic en què ho sol·liciti a info@accid.
org. Aprofito per animar totes les persones interessades 
en la Responsabilitat Social perquè participin en les 
diverses activitats de la Comissió.

Al front de la Comissió de 
Responsabilitat Social de l’ACCID
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Aquest enfocament al producte d’alta qualitat funciona malgrat 
la crisi i l’auge de les marques blanques. “L’any passat va ser bo 
i aquest també. Amb l’última campanya de comunicació estem 
batent records de venda, no donem abast. En altres productes 
la marca blanca ja copa un 50% del mercat. En el nostre, només 
un 19%”, assegura el president. De fet, KH Lloreda acapara un 
60% de la quota de mercat en la seva especialitat.

El client, al centre
El tracte al client també és una altra de les claus. “Quan ens 
truca un client, per nosaltres ens ha tocat la loteria. L’atenem, 
li donem la millor satisfacció possible i, quan passa un temps, 
el truquem proposant-li de provar una nova solució al seu pro-
blema. El 98% de les persones diuen  que sí. Així, aconseguim 
dues coses: trobem una solució i aquella persona que estava 
enfadada amb Lloreda deixa d’estar-ho”, assegura el presi-
dent. Com a mesura per col·locar el client en el centre, un cop 
l’any celebren el dia del consumidor. La jornada consisteix en 
el fet que tots els treballadors de la companyia surten al carrer 
per tal de preguntar els consumidors sobre els seus gustos i 
les seves inquietuds.

De cara al futur, Lloreda té previst construir un magatzem 
robotitzat i buscar formes de col·laboració amb altres “lloredes 
europeus”, és a dir, fabricants de producte de molt alta qualitat 
per distribuir els seus articles aquí i ampliar el mercat dels pro-
ductes propis. La història continua i no pas per casualitat. 

KH Lloreda acapara un 60% de la quota 
de mercat en la seva especialitat

Treballadors: 83

FacTuració el 2008: 32,6 MEUR

FacTuració previsTa per al 2009: 
34 MEUR

QuoTa de mercaT: 
60% (El 1996 En tEniEn El 18%)

A l’aparcament de KH Lloreda destaca un flamant 
Porsche. I és que els cotxes són la passió de Josep M. 
Lloreda, ja sigui per sentir el vertigen de la velocitat 
a Montmeló, ja sigui mimant el seu motor. Li agrada 
guanyar contra rivals de pes, per això admet que en 
la carrera empresarial la seva victòria sobre les grans 
multinacionals li sap a poc, ja que “no estan fent les 
coses bé i, així, és molt fàcil passar-los per davant”.

Com els bons pilots, ja fa temps que Josep M. Lloreda 
sap que el triomf no és individual sinó de tot l’equip. 
Per això, el 2001 va decidir passar-se a la gestió per 
comitès, tot eliminant la figura del director general (“ni 
tan sols jo faig de director general”) i substituint-la per 
un comitè de direcció. A més, cada departament també 
està gestionat per un comitè. “És el més difícil que he fet 
a la companyia, però vaig perdre la por al fet que la gent 
gestioni la companyia i a quedar-me a la rereguarda. 
Ara observo el que fa la gent, i ho fan bé”, assegura.

El primer de la pole position


