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L’agricultura social, 
un fenomen emergent
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L’agricultura social, un concepte 
procedent del terme anglès social 
farming, és un fenomen amb un 
recorregut llarg i un sector consoli-
dat a molts països d’Europa, que per-
met que associacions, cooperatives, 
fundacions privades, centres de salut 
i obres de beneficència desenvolupin 
projectes on l’activitat agrària, l’aten-
ció sociosanitària i la cohesió social 
s’uneixen per oferir solucions inno-
vadores a la situació de col·lectius en 
risc d’exclusió social.

Un benefici per a l’entorn
Existeixen estudis que mostren els 
beneficis que pot aportar l’agricultura 
social a les persones i l’entorn: generar 
efectes positius més enllà de la inser-
ció sociolaboral de col·lectius amb risc 
d’exclusió social i esdevenir un actiu 
important en el desenvolupament 
local, dotar les àrees rurals de serveis 
i afavorir la cohesió social, entre d’al-
tres. A més, aquestes iniciatives també 
tenen efectes positius sobre el medi 
ambient, ja que apareixen lligades a la 
producció agroecològica, a un model 
agroalimentari local, a un consum de 
proximitat i a models alternatius en 
l’activitat econòmica i l’organització 
del treball.

Són iniciatives que, de maneres 
molt diverses, utilitzen els recursos 
locals, agraris o naturals per promoure 
la salut i generar ocupació per a perso-
nes amb necessitats laborals específi-
ques, com les persones amb discapaci-
tat, en situació de pobresa o procedents 
de centres penitenciaris; persones amb 
necessitat de processos terapèutics o de 
rehabilitació –per exemple, persones 
amb algun tipus d’addicció–, dones 

víctimes de la violència masclista o 
persones amb malaltia mental, o altres 
persones socialment vulnerables, entre 
les quals destaquen el jovent, la gent 
gran, la mainada, les persones immi-
grades o les persones sense sostre. A 
més, la presència d’aquestes activitats 
contribueix a fer visible la capacitat 
que té la societat de generar projectes 
innovadors com a resposta a les esclet-
xes cada cop més grans que deixa el sis-
tema de benestar i a atorgar nous rols 
a l’agricultura més enllà de la funció 
productiva.

Un sector consolidat a Europa
L’agricultura social no té uns antece-
dents històrics clars, ja que el desen-
volupament d’activitats que vinculen 
l’agricultura i l’assistència sociosani-
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L’ús de l’agricultura per a la integració de determinats col·lectius en risc d’exclusió 
social és una pràctica amb un llarg recorregut a diferents països d’Europa. A través 
de les tasques que es desenvolupen a les explotacions agràries, es treballa per 
l’empoderament de persones socialment vulnerables oferint-los l’oportunitat de 
trobar una ocupació digna o l’accés a un procés terapèutic o d’integració social, a 
banda d’aportar-los beneficis en la salut física i mental. Tot i comptar amb alguns 
projectes que ja tenen una trajectòria llarga, a Catalunya, l’agricultura social ha pres 
impuls recentment i ha fet sorgir diverses iniciatives arreu del territori. Tanmateix, 
aquests projectes no són un fet isolat i apareixen en un context en què l’exclusió 
social s’eixampla i cada vegada abraça sectors més amplis de la societat.

tària varia notablement en funció de 
cada país. Tanmateix, l’ús de la natura 
i del contacte amb elements del pai-
satge per millorar la salut física i men-
tal de les persones i per generar ocu-
pació no és un fenomen nou. S’han 
recollit diferents experiències associa-
des a determinats espais, per exemple, 
els monestirs, que disposaven d’horts 
i jardins amb finalitats terapèutiques 
o de rehabilitació per aquelles perso-
nes que, per la seva condició, resta-
ven excloses de la societat. Aquesta és 
una pràctica que encara es conserva 
en l’imaginari d’alguns països amb 
una profunda tradició religiosa, com 
Anglaterra o Irlanda, on les obres de 
beneficència han estat –i encara són– 
les principals promotores de projectes 
d’agricultura social. Més recentment, 

han estat el teixit associatiu i les inici-
atives ciutadanes les que han encapça-
lat la promoció d’aquestes iniciatives 
a la majoria de països europeus. Els 
Jardins de Cocagne, a França, en són 
un exemple clar. Es tracta d’un xarxa 
d’àmbit estatal que integra més de 120 
jardins i horts repartits per tot el ter-
ritori i que han estat creats per enti-
tats del tercer sector social. Aquests 
petites explotacions agràries comuni-
tàries tenen com a objectiu principal 
fomentar la inserció social i laboral de 
persones amb risc d’exclusió social a 
través de l’agricultura ecològica i la 
implicació voluntària de la ciutadania.

A Itàlia, un país amb una gran tradi-
ció d’associacionisme agrari, hi ha un 
nombre força important de coopera-
tives socials que ocupen persones en 
risc d’exclusió a través de l’agricultura. 
Molts d’aquests projectes, a més, for-
men part de Campi Aperti, una asso-
ciació que coordina un gran volum 
d’explotacions agràries que integren 
un projecte amb valor social i que tre-
balla per la sobirania alimentària i el 
foment de la producció ecològica al 
camp italià.

La presència creixent de projectes 
d’agricultura social a diferents paï-
sos europeus ha provocat l’interès de 
determinats governs i la incorpora-
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Són iniciatives que 
utilitzen els recursos 
locals, agraris o naturals 
per promoure la salut i 
generar ocupació per a 
persones amb necessitats 
laborals específiques
-

A l’Olivera Coopera-
tiva de Vallbona de 
les Monges (Urgell), 
fan vi i oli ecològics 
-
Olivera Cooperativa
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ció d’aquesta activitat a les polítiques 
de desenvolupament rural en l’àmbit 
comunitari, tal com evidencia el dicta-
men presentat pel Consell Econòmic 
i Social Europeu amb l’objectiu d’en-
fortir el sector i dotar-lo d’instruments 
per impulsar el seu desenvolupament. 
Tanmateix, la integració d’aquesta 
pràctica d’innovació social ciutadana a 
les polítiques agràries, però, no repre-
senta una garantia d’èxit, ja que, amb 
els anys de vigència de la Política Agrà-
ria Comuna, ja han quedat demostra-
des les seves debilitats i els seus errors 
d’implementació.

L’agricultura social a Catalunya
A Catalunya, l’agricultura social s’ha 
implantat principalment com a eina 
d’inserció sociolaboral i com a teràpia 
ocupacional per donar resposta a les 
necessitats dels col·lectius de persones 
amb discapacitat intel·lectual. Durant 
les darreres tres dècades, han anat sor-
gint iniciatives privades motivades per 
la necessitat de les famílies d’oferir 
una vida quotidiana digna a persones 
amb alguna problemàtica específica i 
pel treball desinteressat de determina-
des entitats del teixit associatiu català. 
Aquestes iniciatives, però, han estat 
desenvolupades sense una estratègia 
conjunta ni un suport ferm per part 
de l’administració pública i han donat 
lloc a un fenomen altament atomitzat 
i heterogeni.

Les primeres iniciatives van sorgir a 
la dècada de 1960 i van ser els embri-
ons d’un sector que s’han anat ampli-
ant progressivament fins a l’actualitat. 
L’impuls d’aquest fenomen, com suc-
ceeix actualment, s’ha produït amb 
una intensitat especial durant els perí-
odes de crisi, en què la societat civil 
desenvolupa instruments per cobrir 
les mancances socials a les quals l’Estat 

no dóna resposta. No obstant això, el 
sector també s’ha vist enfortit durant 
els períodes de bonança econòmica, 
gràcies a la disponibilitat de subvenci-
ons i ajuts públics i a les potencialitats 
que ofereix una conjuntura socioeco-
nòmica favorable.

L’horticultura, per les seves carac-
terístiques, és l’activitat més estesa en 
els projectes d’agricultura social, però 
no és l’única; la seva pràctica s’estén a 
d’altres branques de l’economia com 

la producció, l’elaboració de productes 
derivats, la comercialització i l’oferi-
ment de serveis directament vincu-
lats a la pràctica agrària. A Catalunya, 
les experiències d’agricultura social 
són, majoritàriament, entitats priva-
des i mercantils –com cooperatives o 
empreses– o de caràcter social –com 
associacions i fundacions– i impulsen 
una activitat sense ànim de lucre amb 
l’objectiu de crear llocs de treball per 
promoure la inserció sociolaboral en 
l’àmbit agrari i, també, la teràpia, la 
rehabilitació, l’educació i el lleure.

Els col·lectius usuaris són, majori-
tàriament, persones amb discapacitats 
i/o trastorn mental i, de manera més 
minoritària, altres grups en risc d’ex-
clusió com les persones en situació de 
pobresa, les aturades de llarga durada 
o les joves amb necessitats específi-
ques, que s’ocupen als centres especi-

als de treball o les empreses d’inserció. 
Segons dades d’un estudi del Depar-
tament de Geografia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i la Fundació 
CEDRICAT, aquests projectes donen 
feina a gairebé 800 persones en risc 
d’exclusió social a Catalunya.

Cap a la transformació social
L’agricultura social esdevé un sector 
amb aportacions molt interessants; no 
només treballa per construir una soci-
etat cohesionada i justa, on les perso-
nes es puguin desenvolupar de manera 
plena, sinó també per la sobirania ali-
mentària i l’enfortiment de l’economia 
solidària. L’activitat té beneficis impor-
tants en la salut física i mental de les 
persones, millora les seves capacitats, 
l’autoestima, la confiança en si matei-

xes, la responsabilitat i la capacitat de 
relacionar-se entre elles i amb la societat 
i teixeix vincles de respecte i d’igualtat.

D’altra banda, l’agricultura social 
esdevé una mesura eficient per frenar 
el despoblament del camp, que afecta 
sobretot a persones amb necessitat de 
serveis d’atenció sociosanitaris que no 
es troben fora de les gran concentraci-
ons urbanes. Les mancances que tenen 
alguns territoris en la dotació d’aquests 
serveis obliguen aquestes persones a 
migrar a les àrees urbanes. Així doncs, 
la presència dels projectes d’agricul-
tura social afavoreix l’assentament de 
la població rural i la cohesió social a les 
àrees rurals.

A més, aquesta pràctica suposa un 
actiu important pel desenvolupament 
econòmic i social a escala local, sobre-
tot a les àrees rurals i periurbanes, on 
les iniciatives representen alternatives 
econòmiques i d’organització del treball 
que ajuden a vertebrar nous models de 
desenvolupament vinculats a l’econo-
mia social –especialment necessaris en 
un context de crisi com l’actual. Aquests 
models de desenvolupament es basen 
en sectors estratègics com la producció 
agrària –que empra recursos locals– i en 
el consum de productes de proximitat, 
ecològics, de qualitat i socialment jus-
tos. La majoria d’iniciatives d’agricultura 
social de Catalunya, a més de treballar 
per l’atenció dels col·lectius en risc d’ex-
clusió, aposten per criteris agroecològics, 
defineixen noves formes de producció 
agrària, de relació amb el territori, de 
consum i d’alimentació i contribueixen 
a la transformació social a través de pro-
jectes amb incidència local.

Bolets ecològics de 
cultiu produïts per 
Bolet Ben Fet, un 
centre de treball 
que vetlla per l’ocu-
pació de persones 
amb discapacitat 
intel·lectual i tras-
torn mental 
-
Bolet Bet Fet
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A Catalunya, 
l’agricultura social s’ha 
implantat principalment 
com a eina d’inserció 
sociolaboral i com a 
teràpia ocupacional
-

+info:
reseaucocagne.asso.fr
autistici.org/campiaperti
agriculturasocialcat.wordpress.com

Gallines de La 
Klosca, productors 
d’ous ecològics a 
la Serra de Marina 
(Mataró, Maresme) 
-
La Klosca

Sambucus és 
una cooperativa 

d’inserció laboral de 
Manlleu (Osona) que 
integra horticultura 

i cultiu ecològic de 
plantes aromàti-
ques amb cuina 

compromesa i gestió 
d’horts socials 

-
Sambucus


