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• L’Agricultura Social (AS) és una activitat que… 

 
o Contribueix a la multifuncional agrària  

o Promou la inserció laboral de col·lectius en risc de marginació social  

o Col·labora en el desenvolupament local i la conservació del medi d’àrees rurals i periurbanes  

o Fomenta la diversificació productiva i d’usos del sòl de les explotacions agràries i genera 
noves oportunitats d’ocupació  i rehabilitació per a entitats socials. 

 

 

 

1. QUÈ ÉS L’AGRICULTURA SOCIAL? 

L'Agricultura Social és el conjunt 
d’experiències que utilitzen els recursos 
locals, agraris i/o naturals, per promoure 
la salut, l’ocupació i l’empoderament de 
col·lectius en risc de d’exclusió social i la 

generació de serveis sociosanitaris de 
suport, principalment a les àrees rurals i 

periurbanes, a través de l’activitat agrària 
i d’altres activitats derivades.  



6 elements definidors del concepte d’Agricultura Social: 
 

 1. ACTIVITAT 

2. OBJECTE 

3. SUBJECTE  

5. FORMA JURÍDICA  
I GESTIÓ 

4. RECURSOS 

6. VINCLES AMB  
LES INSTITUCIONS 

AS  



2. L’AS A LA POLÍTICA EUROPEA 

 

Iniciativa 
temàtica 

conjunta sobre 
l’AS  

de 7 Xarxes Rurals 
Nacionals (NRN) 

[2009]  [2013]  

Dictàmen sobre 
l’AS del Comitè 

Econòmic i Social 
Europeu 
(CESE) 

[2014-2020]  

Política 
Agrària Comú 

(PAC)  

…i a Catalunya? 
Jornades PATT 
Diputació de Barcelona 



3. RADIOGRAFIA DE L’AGRICULTURA SOCIAL A CATALUNYA 

 

149 entitats 
(octubre 2015) 

Mapa col·laboratiu de 
l'Agricultura Social a Catalunya 

 

 

AS; 75; 50% 

AS i Jardineria; 27; 
18% 

Jardineria; 31; 21% 

Jardineria i 
altres; 14; 10% 

Altres; 2; 1% 

http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=edfe11edb3810e63c3de234009f3d5f1
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=edfe11edb3810e63c3de234009f3d5f1


01. ACTIVITAT 

 

Agricultura; 72; 
70% 

Transformació 
agroalimentària; 

11; 11% 

Treballs 
forestals i 

silvicultura; 9; 
9% 

Serveis; 7; 7% 

Ramaderia; 2; 
2% 

102 entitats d’AS 



02. FORMA JURÍDICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03. MODALITAT D’INSERCIÓ     04. ÀMBITS D’ACTUACIÓ    
                

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CET; 44; 43% 

Altres; 27; 
26% 

Empresa 
d'Inserció; 18; 

18% 

Associació; 11; 
11% 

Centre 
ocupacional; 

2; 2% 

Inserció 
sociolaboral; 

71; 70% 

Horts socials; 
23; 22% 

Educació i 
formació; 5; 5% 

Teràpia; 3; 3% 

Empresa 
privada; 24; 23% 

Associació; 22; 
21% 

Fundació; 21; 
21% 

Cooperativa ; 
18; 18% 

Administració 
pública; 17; 17% 



 

 

 

 

05. COL·LECTIUS BENEFICIARIS       06. CRITERIS ECOLÒGICS 

                    

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persones amb 
discapacitat i/o 
trastorn mental; 

49; 48% Persones en 
situació de 

pobresa; 25; 
24% 

Persones en 
situació d'atur; 

10; 10% 

Joves; 6; 6% 

Gent gran; 3; 
3% 

Si; 61; 60% 

No; 41; 40% 



Objectius de la recerca (2015-2017) 

 
• Conèixer en detall quins són els elements que configuren i fan funcionar els projectes d’AS per 

tipificar-les i establir un conjunt de bones pràctiques o de recomanacions que poden ajudar a la 
creació i impuls de nous projectes 

• Analitzar les dades econòmiques i el model de negoci de diferents projectes d’AS, per tal d’avaluar 
la seva viabilitat econòmica i conèixer els factors que la determinen 

• Avaluar el retorn social de l’AS a través de l’aplicació de la metodologia SROI, amb la finalitat de 
demostrar com aquests projectes aporten importants beneficis a la societat, generen canvis en les 
persones amb les que treballa i l’entorn  directe i suposen un major eficiència dels recursos 
públics 
 

 

 

 

4. ANALITZANT LES ENTITATS D’AS 

 
2012-2014 
L’Agricultura Social en el 
desenvolupament local i 
l’ocupació de col·lectius en 
risc d’exclusió social 

2015-2017 
L’Agricultura Social: Anàlisi 
Econòmica i Avaluació del 
Retorn a la Societat 



4.1. Model de negoci (CANVAS) 

 
El CANVAS és una eina metodológica que permet analitzar i visualitzar de forma clara i àgil i 
senzilla la proposta i la cadena de valor de qualsevol empresa, ajudant a definir un model de 
negoci rendible i sostenible. 9 elements clau: 

 

 

 

 

① CLIENTS 

② PROPOSTA DE VALOR 

③ RELACIONS 

④ CANALS 

⑤ INGRESSOS 

⑥ ACTIVITATS CLAU 

⑦ RECURSOS CLAU 

⑧ ALIANCES 

⑨ COSTOS 

 

 



4.2. Social Return On Investment (SROI) 
 

L’SROI és una metodologia que serveix per mesurar l’impacte que té una inversió 
en un projecte de característiques socials, centrant-se en l’avaluació de 3 grans 
dimensions: Econòmica, Social i Mediambiental. L’objectiu d’aplicar aquesta 
metodologia és demostrar com els projectes d’AS aporten importants beneficis a 
la societat, generant canvis en les persones amb les que treballa, en l’entorn 
directe i en la societat.  

El resultat final de l’SROI és un número que ens diu la capacitat multiplicadora de 
la inversió d’un projecte, en el que es mostra quina és el retorn a la societat de 
cada euro invertit.  

 

 

* Exemple del retorn social de les inversions del Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD) de l’Ajuntament de 
Barcelona 



4.3. Metodologia 

FASE 1 - Planificació metodològica 

FASE 2 - Informació general de l’entitat 

FASE 3 - Treball de camp  

FASE 4 - Tractament de les dades 

FASE 5 - Resultats i avaluació SROI i CANVAS 

Projectes d’AS analitzats 



Agricultura ecològica i acció educativa a Collserola. 2 Ha de horticultura a la Masia de Can 
Montmany (Sant Cugat del Vallès). La producció la comercialitzen a través de cistelles 
ecològiques, proveiment a grups de consum. També realitzen activitats educatives per a 
escoles i casals, de formació per adults i projectes d’inserció social de manera conjunta amb 
el Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Curgat.  

Vins i olis ecològics al Urgell. Cooperativa situada a Vallbona de les Monges amb una llarga 
trajectòria, i que té com a principal objectiu la integració i el treball conjunt amb persones 
amb diversitat funcional. Al 2010 es va iniciar el projecte Masia Can Calopa de Dalt, on 
s’el·labora el vi de la ciutat de Barcelona, Dóna ocupació a 11 joves amb vulnerabilitat social 
que, a banda de treballar a la finca pròpia, desenvolupen tasques productives a altres vinyes 
i oliveres de l’àrea metropolitana. 



Horticultura ecològica a la finca de Can Salas (Terrassa). Van iniciar la seva activitat al 1994 
com a CET especialitzat en activitats de jardineria i manteniment d’espais públics. Veient la 
crisi del sector van decidir iniciar al 2013 un projecte de producció de verdures i hortalisses 
en ecològic, comercialitzant al producció a la mateixa finca i la creació d’una agrobotiga. 
També tenen un programa educatiu per a escoles, famílies i adults. 

Del camp a la taula, un projecte integral a Manlleu (Osona). Cooperativa nascuda al 2010 
amb l’objectiu de donar eines a persones en risc d’exlucisó per canviar la seva situació. 
Produeixen hortalisses i verdures pel seu restaurant al Mercat Municipal de Manlleu, 
cultiven plantes aromàtiques en ecològic -les assequen en un assecador propi-, gestionen 
cuines per a col·lectivitats i ofereixen servei de catering. 



Cultiu ecològic de bolets. Bolet ben Fet va ser creat al 2009 i forma part de la cooperativa 
TEB-Verd, que es dedica, entre d’altres activitats, a la jardineria i manteniment d’espais 
públics. L’objectiu és la producció de bolet ecològic de qualitat, i a través d’aquesta feina 
contribuir a la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn 
mental 

Cervesa artesana a la Segarra. La Fundació Casa Dalmases va ser creada a 2009 per 
gestionar l’espai de la casa senyorial que duu el mateix nom i donar oportunitats a 
persones amb especials dificultats. Va dicidir crear una ctivitat productiva que donés feina 
al col·lectiu amb el que treballava, centrant-se en la producció de cervesa artesana. 
Actualment es troben desenvolupament una nova línia de negoci: xocolata artesana i social 
en tot el seu cicle productiu. 



Ous ecològics. La Klosca-CET SLU va ser creada el 2009 per iniciativa del Centre Formació i 
Prevenció per tancar el cercle assitencial als col·lectius amb els que treballa. En un inici es 
dedicaven al viverisme i a la jardineria, però van abandonar aquesta activitat per centrar-
se únicament en la producció d’ous ecològics. El seu objectiu és donar sortida a les 
necessitats de les persones amb discapacitat, acompanyant-les en el procés d’inserció 
sociolaboral mitjançant la producció d'ous ecològics. La finalitat de la seva producció és la 
qualitat i la funció que realitzen és social. 



• L’AS és una activitat cada cop més important a Catalunya, amb un augment 

significatiu de les experiències en els darrers anys i creació de xarxes i agrupacions entre 
entitats (2147 Mans, Vogadors, …) 

• Les experiències d’AS es concentren principalment a l’àrea metropolitana 
de Barcelona, encara que va augmentant la presència a territoris més perifèrics, on la seu 

impacte és qualitativament molt significatiu. 

• Pràctica d’innovació social, respon a través del treball agrari a necessitats de diferents 

col·lectius de la societat i des d’una òptica multidimensional. 

• Impuls de l’Economia Social i Solidària i doble oportunitat a escala local: 
contribueix al desenvolupament econòmic endògen i a la cohesió social. 

• Importància de la viabilitat econòmica dels projectes: les experiències 

entrevistades consideren capdal ser econòmicament sostenibles per poder assolir els 
objectius socials. 

• Destacats beneficis sobre els grups d’interès (stakeholders) i important 
retorn social de les inversions a través de diferents canals: suport als serveis 

sociosanitaris i en la despesa pública, empoderament dels col·lectius, dotació de serveis al territori, 
millora del mediambient, promoció de l’agricultura ecològica, foment del consum local, contribució a 
l’economia social i solidària. 

 

5. CONCLUSIONS 



 

Moltes gràcies! 

www.agriculturasocialcat.wordpress.com 
 

agriculturasocial.uab@gmail.com 
 

@AgroSocial_UAB #AgriculturaSocial 
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