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1. INTRODUCCIÓ 

L'Agricultura Social (d’ara en endavant AS) podria definir-se a grans trets com un procés 

d'inclusió social i apoderament de col·lectius en risc d'exclusió social a través de l'ocupació en 

activitats agràries. Aquestes (o derivades) i/o la transformació dels seus productes mitjançant 

processos artesanals, permeten connectar a l'individu amb la naturalesa, l'origen del producte, 

el cicle de vida dels organismes vius i amb els beneficis dels processos de manipulació manual. 

Així doncs, l’AS és una activitat que afegeix nous significats a la pràctica agrícola més enllà de 

les qüestions productives, proporcionant-li una funció social concreta amb l'objectiu 

d'augmentar la qualitat de vida de les persones en risc d'exclusió social. Aquesta pràctica 

resulta una oportunitat d'ocupació per a col·lectius amb fragilitats, els quals poden incloure’ls 

laboral i socialment a la comunitat mitjançant el treball agrícola, al mateix temps que milloren 

altres aspectes importants per a la seva vida, com la salut física i mental, l’autonomia, 

l’autoconfiança, la independència econòmica i les relacions interpersonals, entre d’altres. Els 

processos d'inclusió d'aquests col·lectius a través de l'AS es basen en la creació de llocs de 

treball, d’educació i formació, de teràpia i/o d’acció comunitària, que sovint van acompanyats 

d'un conjunt de mesures terapèutiques, d'inserció laboral i/o de suport psicològic o sanitari 

per garantir els beneficis del projecte sobre les persones usuàries. 

Generalment, l'AS és un fenomen present en espais agrícoles de les àrees rurals i periurbanes 

dels països europeus i nord-americans (Hassink, Van Dijk, 2006), encara que s'està començant 

a expandir significativament a les àrees urbanes a través d’espais cultivats al centre de les 

ciutats, com són els jardins comunitaris, els horts socials o projectes de recuperació de solars 

abandonats per ús agrari d’autoconsum (Lohrberg et al, 2016). No obstant això, és als territoris 

més o menys remots on la implantació de projectes d'AS representa majors beneficis per a la 

comunitat, impulsant la creació de serveis socials i de salut, al mateix temps que aporten 

beneficis a la població local, afavorint la creació de valor afegit mitjançant activitats de 

transformació i comercialització de productes agroalimentaris, augmentant la cohesió social i 

promovent una economia que posa a les persones al centre i que vetlla pel bé comú (Guirado 

et al., 2014).  

A grans trets, podem afirmar que el fenomen de l'AS és bastant heterogeni, ja que les entitats 

que desenvolupen aquestes pràctiques, la seva forma jurídica, el finançament i la col·laboració 

entre les institucions públiques i privades i altres factors estan subjectes a les conjuntures 

socioeconòmiques i culturals de cada territori i a les característiques del sistema de benestar, 

el sistema de salut i les polítiques socials dels estats on els projectes s’implementen (Tulla et 

al., 2014). És per això que podem afirmar que tot i ésser un fenomen present a tot el continent 

europeu, l’AS es presenta en múltiples formes i amb característiques diferents, atès que hi ha 

elements, com els diferents models d'implementació, els sistemes de regulació de l'atenció 

sociosanitària, la tipologia dels actors involucrats, les condicions de benestar de les societats, 

el finançament dels projectes i les diferents formes de la seva gestió, que varien 

substancialment en cada territori i condicionen la configuració del sector a escala local i 

regional (Esping-Anersen, 1996; Di Iacovo i O’Connor, 2009; O’Connor, Lai, Watson, 2010; 

Guirado et al., 2013). 
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En aquest informe mostrem els principals resultats de la investigació realitzada, aportant un 

major coneixement sobre un sector cada cop més present i visible a Catalunya. Els objectius 

generals del projecte, que explicarem amb més detall a continuació, són la identificació i 

caracterització de les experiències d’AS presents a Catalunya i dels seus agents implicats, per 

tal de realitzar una diagnosis acurada del sector. A més, a diferència del primer projecte 

(2011ACUP00023), teníem la motivació d’analitzar una selecció de projectes d’AS per tal de 

conèixer amb major profunditat el seu model de negoci i avaluar la viabilitat econòmica i el 

retorn social. 

1.1. MOTIVACIONS I ANTECEDENTS DE LA RECERCA  

El projecte “L’Agricultura Social: anàlisi econòmica i avaluació del retorn a la Societat” és un 

estudi que s’emmarca dins l’àmbit de l’Economia Social i Solidària (d’ara en endavant ESS) i 

que pretén demostrar com les activitats d’AS tenen importants beneficis socials directes en 

termes d’ocupació, educació, formació, teràpia i rehabilitació de col·lectius en risc d’exclusió 

social (d’ara en endavant RES) i produeixen un retorn a la Societat de les inversions públiques i 

privades en forma de contribucions en el desenvolupament local en àrees rurals i periurbanes, 

la cohesió social i la salut de les persones. El projecte se centra en l’avaluació del retorn a la 

societat de les activitats d’AS així com en la de la viabilitat de les explotacions ja existents d’AS 

amb l’objectiu principal de contribuir a l’expansió del sector i afavorir la creació de noves 

experiències.  

Els antecedents d’aquest projecte se situen en la recerca “L’Agricultura Social, una oportunitat 

per a la inserció sociolaboral i el desenvolupament local” (2011ACUP00023), que ha permès 

aprofundir i conèixer de més a prop el sector de l’AS i identificar les aportacions que pot fer 

aquesta pràctica a la societat catalana. Fruit d’aquesta recerca es va identificar la necessitat de 

realitzar una anàlisi econòmica i una avaluació de l’impacte social d’aquesta activitat.  

1.2.  OBJECTIUS DE LA RECERCA 

L’ESS és una pràctica que en l’actualitat està experimentant un important impuls i que té 

nombroses potencialitats, la qual, a més, disposa d’un marc jurídic propi1. A Catalunya, el 

sector de l’ESS compta amb una llarga trajectòria, que en els darrers anys s’ha vist ampliada i 

ha fet aflorar nombroses iniciatives en aquest àmbit. Els projectes de l’ESS, per la seva 

naturalesa, reben un important suport de la societat civil, la qual n’és la principal promotora; 

un suport que, posteriorment, també ha estat refermat per l’administració amb òrgans i 

programes específics per impulsar el sector i dotar d’instruments i recursos la creació de noves 

experiències com és el Programa d’Emprenedoria Social de la Generalitat de Catalunya, i 

també per part d’organitzacions de caràcter privat. El sorgiment d’un gran nombre d’iniciatives 

d’ESS ha impulsat al sector a gestar organitzacions i recursos per consolidar-se i enfortir-se, 

creant plataformes de coordinació, com la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES)2 o el 

                                                           

1
 A l’àmbit estatal, l’Economia Social disposa de la Ley 5/2011, de 29/03, de Economia Social, i a l’àmbit de la UE, de 

l’Informe del Parlamento Europeo, 2008/2250, INI de 26/01/2009, impulsat per l’Associació Europea d’Economia 

Social 

2
 http://www.xes.cat  

http://www.xes.cat/
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ECOs Grup Cooperatiu3; escoles de formació, com l’Escola de Cooperativisme L’Aposta4; 

consultories en Emprenedoria Social, com LabCoop5 o serveis de finançament ètic com 

Coop576, entre d’altres. Es tracta, doncs, d’un sector molt dinàmic a Catalunya, amb un gran 

potencial i una enorme capacitat d’innovació, principalment enfocada a posar les persones al 

centre de l’economia i a impulsar projectes amb un gran retorn social, capaços de generar un 

canvi positiu en la societat i l’hàbitat. L’AS forma part d’aquest àmbit econòmic emergent, ja 

que esdevé una activitat que empra els recursos locals, agraris i/o naturals, per promoure la 

salut, l’ocupació i l’apoderament de col·lectius en risc d’exclusió social, contribuint a aquest 

canvi social positiu i a un desenvolupament local sostenible de les àrees urbanes, periurbanes i 

rurals. 

Tal i com ho demostren diferents estudis en l’àmbit europeu, així com la recerca realitzada per 

l’Equip de Recerca en Agricultura Social (ERAS)7, l’AS és una pràctica i un sector emergent i 

dinàmic a Europa i a Catalunya, situant-se com un actor cada cop més important al món rural 

europeu. L’interès per l’AS rau en la percepció sobre la potencialitat i l’impacte positiu que té 

aquesta activitat en l’impuls de l’agricultura i l’aprofitament dels recursos rurals, no només en 

la seva vessant productiva, sinó també per a la cohesió social i el benestar físic i mental de les 

persones, essent una clara estratègia de desenvolupament local i una aposta per una 

economia social, ètica i solidària. Així mateix, l’AS representa una nova oportunitat per a la 

pagesia, ja que apareix com una diversificació de la seva activitat en un context de 

multifuncionalitat agrària. La integració de l’agricultura i els serveis socials proporcionen a la 

pagesia noves fonts d’ingressos, al mateix temps que redefineixen el seu paper en el marc de 

les estratègies de desenvolupament rural (O’Connor, Lai, Watson, 2010). D’altra banda, també 

contribueix a canviar l’imaginari i les representacions socials existents sobre el sector primari, 

revaloritzant l’agricultura com un sector econòmic i una pràctica cultural amb un alt valor 

afegit.  

Tenint en compte la importància de l’AS i el seu dinamisme al nostre territori , així com a la 

resta d’Europa, l’objectiu principal del projecte és investigar quines són les característiques 

de les entitats d’AS, centrant-nos en l’impacte socioeconòmic que tenen alguns projectes 

concrets, per tal de deixar palès el retorn que aquests tenen a la societat.  

Per tal d’assolir aquest objectiu s’ha realitzat una anàlisi de 10 casos en profunditat escollint 

una mostra representativa d’entitats d’AS. Les entitats han estat seleccionades en funció de la 

seva tipologia, l’activitat a la que es dediquen i el territori en el què s’ubiquen, procurant que a 

partir del treball de camp i l’anàlisi de les dades s’assoleixin els següents objectius específics: 

                                                           
3
 http://www.grupecos.coop  

4
 http://www.aposta.coop/ 

5
 http://www.labcoop.coop/  

6
 http://coop57.coop/  

7
 Podeu consultar les diferents publicacions de l’Equip de Recerca d’Agricultura Social (ERAS-UAB) a la web 

https://agriculturasocialcat.wordpress.com/ 

 

http://www.grupecos.coop/
http://www.aposta.coop/
http://www.labcoop.coop/
http://coop57.coop/
https://agriculturasocialcat.wordpress.com/
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a) Conèixer els antecedents, els processos de creació i els actors involucrats en la 

gestació dels projectes d’AS a Catalunya. 

b) Analitzar les característiques, les tipologies i els models de gestió de les entitats d’AS.  

c) Estudiar el model de negoci de les entitats d’AS amb l’objectiu de definir la proposta 

de posar-los en valor i l’estratègia competitiva.  

d) Analitzar els principals ràtios econòmics de les entitats seleccionades per tal de 

determinar la viabilitat econòmica de les entitats de l’AS. 

e) Avaluar el retorn social de les entitats d’AS. 

D’altra banda, el projecte té altres objectius específics de caire més general, relacionats amb 

l’aprofundiment teòric i conceptual de l’AS i amb l’ampliació del coneixement del sector en 

l‘àmbit europeu, espanyol i català.  

a) Analitzar les principals publicacions científiques sobre l’AS per tal d’aprofundir en el 

coneixement teòric del fenomen i de la seva dimensió en l’àmbit europeu, espanyol i 

català. 

b) Aprofundir en el marc jurídic i les polítiques públiques que poden ajudar a la difusió 

de l’AS a Catalunya. 

c) Revisió i ampliació de la base de dades sobre l’AS a través de la recerca pròpia i de la 

creació d’un mapa col·laboratiu. 

d) Realitzar un anàlisis estadístic de base de dades i cartografiar-ne els resultats per tal 

de conèixer els principals característiques del sector a Catalunya. 

e) Creació d’un mapa georeferenciat interactiu amb l’objectiu de contribuir la difusió de 

l’AS i el foment de les sinergies entre les iniciatives. 

f) Elaboració d’un pla de difusió i transferència i activitats per comunicar els resultats als 

diversos agents implicats.  

1.3. ESTRUCTURA DE L’INFORME 

Aquest informe s’estructura en 12 apartats, al llarg dels quals s’exposaran els principals 

resultats i les aportacions d’aquest projecte de recerca. En la primera part de l’informe, 

després d’exposar els elements preliminars de la recerca (apartat 1), adjuntarem un resum 

executiu en el que se sintetitzaran els principals resultats del projecte, per tal de facilitar-ne la 

divulgació a la comunitat científica i a la societat (apartat 2). Posteriorment, en l’apartat 3  

abordarem la conceptualització del fenomen de l’AS i la seva dinàmica a Europa com a 

estratègia per fomentar el desenvolupament sostenible; nodrint el marc teòric de noves 

aportacions i connectant-lo amb l’ESS, la multifuncionalitat agrària, l’agroecologia, la sobirania 

alimentària i altres conceptes transversals. 
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En l’apartat 4 explicarem detalladament la metodologia d’aquesta recerca, abordant tot el 

plantejament metodològic, les fases i les eines utilitzades. En aquest punt farem especial 

incidència en l’explicació de les eines metodològiques aplicades als casos d’estudi i com s’han 

implementat. També explicarem el procés de recollida de les dades, el treball de camp i les 

trobades realitzades amb les diferents entitats. 

A l’apartat 5, amb l’ampliació i actualització de la base de dades de les entitats d’AS a 

Catalunya, realitzarem una radiografia del fenomen, analitzant quantitativament les 

característiques de les entitats i cartografiant-les en mapes que representin aquesta 

informació temàtica per tal de facilitar-ne la comunicació i observar possibles lògiques 

territorials. En aquest apartat també presentarem el mapa col·laboratiu i interactiu de l’AS a 

Catalunya, a través del qual qualsevol persona o entitat pot accedir a informació bàsica sobre 

els projectes d’AS presents al nostre territori. 

Al punt 6 d’aquest informe presentarem de manera detallada els casos d’estudi seleccionats, 

exposant les dades bàsiques de cada una de les entitats i explicant breument en què consisteix 

el seu projecte. També s’adjuntaran taules resum i mapes de localització de les iniciatives per 

ubicar-les geogràficament. El fet d’haver treballat amb dades confidencials fa que en aquest 

apartat no puguem donar algunes informacions de caire econòmic o fiscal i/o resultats 

individualitzats per a cada una de les entitats.  

Els resultats obtinguts amb el treball de camp i les metodologies emprades els interpretarem 

de manera agrupada a l’apartat 7. En aquest punt abordarem, en primer lloc, una diagnosi 

detallada dels grup d’interès vinculats amb el sector de l’AS a Catalunya, amb la finalitat 

d’entendre la seva dinàmica i detectar el rol de cada un d’aquests agents. Aquest anàlisi ha 

estat resultat de les entrevistes en profunditat amb les entitats que han col·laborat amb 

l’estudi i el coneixement previ sobre el sector que ens va aportar la realització del projecte 

“L’Agricultura Social en el desenvolupament local i l’ocupació de persones en risc d’exclusió 

social” (Recercaixa 2012). A banda d’aquesta aportació, també exposarem els resultats sobre 

el model de negoci, l’estudi econòmic de les entitats i l’impacte social que generen.  Al punt 8 

es presentaran els principals agents claus (stakeholders) del sector de l’AS a Catalunya i farem 

una breu presentació de l’estat actual de l’AS fruït d’una dinàmica participativa amb diferents 

agents del sector de l’AS. 

Per últim, com a darrer apartat en el cos d’aquest informe trobarem les consideracions finals i 

recomanacions, en les quals tractarem de sintetitzar les principals idees exposades al llarg del 

present document, vinculant-les a les aportacions més rellevants de l’estudi. També 

esbossarem algunes recomanacions i bones pràctiques de caire general per a les entitats d’AS. 

Per acabar, tancarem el document amb un apèndix en el que presentarem a l’Equip de Recerca 

en Agricultura Social (ERAS-UAB) del Departament de Geografia, així com totes les publicacions 

realitzades i les participacions a congressos, els esdeveniments organitzats, els agraïments i 

l’acord de confidencialitat establert amb les diferents entitats. Finalment, als annexos 

adjuntarem els informes individuals de cada una les entitats i altres documents que 

considerem rellevants.  
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1.4. CONTRIBUCIÓ DE LA RECERCA 

L’Equip de Recerca en Agricultura Social del Departament de Geografia de la UAB (ERAS) 

creiem que aquesta investigació contribueix a eixamplar el coneixement d’aquest fenomen a 

Catalunya i a Europa, aportant informació detallada de com dita pràctica es materialitza en un 

territori concret del sud d’Europa, amb les seves especificitats i on aquesta activitat està, fins al 

moment, poc estudiada. Considerem que aquesta recerca esdevé una contribució rellevant als 

estudis relacionats amb la innovació social, ja que permet conèixer les especificitats 

d’implementació d’una pràctica força heterogènia territorialment. També creiem que és una 

aportació interessant per als àmbits de l’antropologia, l’economia, la geografia i la sociologia, 

entre altres disciplines, en tant que analitza noves formes de relació entre agricultura, 

economia i societat des d’una òptica multidimensional. 

Amb l’ampliació de la base de dades sobre experiències d’AS a Catalunya hem pogut observar 

com aquesta activitat és un fenomen en constant creixement al nostre país, però sobretot ens 

ha permès determinar com ha estat aquest creixement, és a dir, quin tipus de projectes han 

estat els que més han augmentat, quins col·lectius han augmentat la seva presència afectat i 

quins sectors d’activitat es veuen implicats. L’anàlisi territorial també ens aporta informació 

per definir quines són les pautes territorials del fenomen i per reflexionar sobre els models 

espacials d’implementació de l’AS a Catalunya. Perquè tota aquesta informació del cens estigui 

disponible, s’ha creat un mapa interactiu amb la plataforma Instamaps del Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya. A banda d’això, la base de dades ens ha permès fer una anàlisi 

quantitativa del sector i caracteritzar-lo en base a la tipologia d’entitats que alberga. 

També és important destacar com a través dels instruments metodològics emprats ens 

apropem a la realitat de diferents projectes d’AS, analitzant les seves principals 

característiques, la tipologia dels projectes i el seu impacte social. Aquest coneixement ens 

permet veure com funcionen aquestes iniciatives i observar bones pràctiques que poden ser 

aplicables a experiències ja existents o de nova creació. 

Per últim, creiem que és rellevant l’aportació que realitzem a la diagnosi del sector a través de 

la identificació dels principals agents clau (stakeholders) i els reptes de futur, presentant, per 

una banda, tota la interpretació obtinguda del treball de camp i d’entrevistes amb les entitats, 

i per l’altra, els resultats obtinguts de la dinàmica participativa realitzada en el marc de la 

Jornada PATT “L’Agricultura Social a Catalunya: situació del sector i reptes de futur” (Masia Can 

Calopa, 31 de març de 2017), implicant en aquest procés a diverses experiències d’AS i altres 

actors relacionats amb el sector. 
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2. RESUM EXECUTIU 

El projecte “L’Agricultura Social: anàlisi econòmica i avaluació del retorn a la Societat” 

realitzat per l’Equip de Recerca en Agricultura Social (ERAS) del Departament de Geografia de 

la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), té per objectiu principal investigar quines són les 

característiques de les entitats d’AS, centrant-nos en l’impacte socioeconòmic que tenen 

alguns projectes concrets, per tal de deixar palès el retorn que aquests tenen a la societat i 

compatibilitzar-lo en termes monetaris. 

La metodologia emprada ha estat l’actualització de la base de dades sobre projecte d’AS a 

Catalunya, creada en un primer projecte RecerCaixa (2013-14), així com la selecció de deu 

entitats per analitzar els seus models de negoci, la viabilitat econòmica i l’avaluació del retorn 

social,  aplicant la metodologia Business Model Canvas, la metodologia SROI (Social Return On 

Investment) i el càlcul de ràtios financers.  

Les entitats seleccionades han estat L’Ortiga (Valldoreix, Sant Cugat), Masia Can Calopa de Dalt 

(Barcelona), Horts de Can Salas (Terrassa), Casa Dalmases (Cervera), Bolet Ben Fet (Sant Antoni 

de Vilamajor), Sambucus (Manlleu), La Klosca (Mataró), Delícies del Berguedà (Cercs), RiuVerd 

(Solsona) i Aprodisca Ambientals i Ecològics (Montblanc).  

L’AGRICULTURA SOCIAL A CATALUNYA 

 L’estudi ha censat 161 entitats d’Agricultura Social, 119 més que les registrades l’any 2014 

en el projecte “L’Agricultura Social en el desenvolupament local i la integració de 

col·lectius en risc de marginació social” (Programa Recercaixa 2012), moment en què se’n 

van comptabilitzar 42. Aquest augment es produeix per la creació de noves entitats, atès 

que és un sector amb un fort creixement, i sobretot, per la irrupció del fenomen dels horts 

socials i comunitaris com a mesura per minimitzar els efectes de la crisi econòmica a 

l’àmbit local. De les 161 entitats detectades, el 46% són iniciatives d’inserció sociolaboral 

(74 entitats) i el 45% són horts socials (73 entitats). La resta treballen en l’àmbit de 

l’educació i la formació o bé en l’àmbit de la teràpia i la rehabilitació. La resta 

desenvolupen el seu projecte en l’àmbit educatiu o terapèutic (9%). 

 

 Aquestes dades demostren que L’AS és un sector emergent i amb un creixent impuls però 

encara poc visible i amb importants reptes futurs, sobretot en matèria d’organització del 

sector i d’establiment de sinèrgies entre les diferents iniciatives. És un sector força 

heterogeni i amb dinàmiques internes que dificulten l’establiment d’aliances i la recerca de 

recursos per al propi sector.  

 

 La crisi social i econòmica de 2008 ha motivat, a banda de la creació de noves entitats, la 

l'ampliació dels col·lectius beneficiaris, passant de centrar-se en les persones amb 

discapacitat com a principals usuaris a una sèrie de col·lectius més ampli (especialment les 

persones en situació de pobresa i en atur de llarga durada) que han vist afectades les seves 

necessitats més bàsiques arran de la crisi, un fet que els ha situat en el llindar de l'exclusió 

social. Aquests col·lectius que inicialment eren considerats com a potencials, actualment 

podem observar com han anat prenent una major presència.  
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 Aquesta diversitat de col·lectius atorga una gran versatilitat al sector que al mateix temps 

exigeix una major especialització en els equips professionals de suport i acompanyament 

a les persones amb fragilitats amb les quals treballa, a causa de les diferents necessitats 

específiques, en matèria d'ocupació, d'integració social, d’educació i tractament 

terapèutic, que cada col·lectiu requereix. 

 

 Els projectes d'AS a Catalunya se centren principalment en l'horticultura, especialment 

representada per la incorporació dels horts socials a la base de dades. També s'observa 

com la transformació agroalimentària i els treballs forestals tenen una importància 

rellevant, quedant menys representats altres sectors com són la ramaderia i l'artesania.  

 

 Gran part d'aquestes experiències elaboren els seus productes mitjançant criteris 

ecològics, contribuint a forjar un model de producció més sostenible i un 

desenvolupament econòmic més just, ètic i solidari.  

 

 Treballen per oferir un producte de qualitat, proximitat i amb valor social, que es 

distribueix de manera directa i a través dels circuits curts de comercialització, facilitant la 

comunicació de la tasca social que fan amb els col·lectius amb els que treballa. 

 

 És un fenomen eminentment periurbà, que ofereix l'oportunitat de recuperar i donar 

valor als espais agrícoles que han estat abandonats o descurats, en rebre una pressió per la 

seva proximitat a la ciutat. El desenvolupament de l'AS afavoreix l’esponjament dels 

sistemes territorials urbans i contribueix a la gestió ambiental en els entorns on 

s'implementa, reduint l'erosió dels espais agroforestals, l’augment de la biodiversitat i 

minimitzant el risc d'incendi.  

 

 Els projectes localitzats en àrees més rurals, a part d'aquests beneficis ambientals, 

permeten comprovar l'aportació de l'AS al Desenvolupament Local Sostenible, relacionant 

els recursos locals, activitats i actors d'un mateix territori per generar pràctiques 

innovadores i productes amb un alt valor afegit que revaloritzen el territori i creen noves 

oportunitats. 

L’ANÀLISI DE LES ENTITATS SELECCIONADES 

 La proposta de valor de les entitats d’AS és principalment la qualitat, oferint productes 

que destaquin al mercat per les seves qualitats organolèptiques i per ser saludables. A 

més, aquest apareix com el principal argument de venda i el principal element de 

fidelització dels clients per davant d’altres elements i del projecte social. 

 

 El 70% de les entitats analitzades aposten per criteris ecològics en la seva producció, 

vinculats amb la sensibilització d’oferir productes saludables i respectuosos amb el medi 

ambient.  

 

 La relació amb els clients és personalitzada, propera i directa i comercialitzen els seus 

productes a través de circuits curts i xarxes agroalimentàries locals, fomentant la 

desintermediació. 
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 La meitat de les entitats tenen un balanç de situació superior a 300.000€, essent les 

vendes la font d’ingressos més importants (75% del total). La resta dels ingressos que 

tenen les entitats són subvencions, quotes de socis, prestacions de serveis, etc. Aquest fet 

mostra que en general les entitats d’AS tenen una baixa dependència dels ajuts públics i 

busquen la viabilitat econòmica a través de fonts pròpies de finançament. 

 

 En termes econòmics, s’ha observat que la majoria de les entitats (75%) tenen un excés 

d’actius líquids i poden estar perdent rendibilitat, ja que disposen d’un romanent que 

podrien invertir en les línies de negoci existents o en nous projectes per aconseguir un 

major benefici, amb l’objectiu d’ampliar i/o generar noves oportunitats per als col·lectius 

en risc d’exclusió.  

 

 L’avaluació de l’impacte social de les deu entitats seleccionades revela que els projectes  

d’AS de mitjana retornen a la societat 3€ per cada euro invertit. El resultat total de 

l’impacte social se situa a prop dels 3 milions d’euros (2.903.965,77 €), calculat en base a 

un any d’activitat (2015) de les entitats seleccionades. D’aquest impacte el 28% és per a 

les persones usuàries i el seu entorn (837.453,9 €), principalment les seves famílies; el 

22% és per a l’Administració Pública (609.192,4 €), retornant pràcticament la totalitat de 

les subvencions, ajuts i inversions rebuts per aquestes, que sumen un total de 665.885,6 

€. El 20% de l’impacte és per les persones gestores del projecte i l’equip tècnic (579.159,9 

€), sobretot per la contribució d’aquestes entitats a la creació d’ocupació i l’adquisició 

d‘habilitats en un sector especialment innovador; i finalment, el 25% és per al territori 

local i la comunitat (746.513,8 €), per la contribució al desenvolupament local, la gestió 

ambiental del territori i la recuperació d’espais agraris abandonats, principalment a l’espai 

periurbà. 

CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

 A banda, hem pogut observar que les entitats d’AS precisen una millor dotació de  

personal tècnic i professional especialitzat i un pla de formació específic per al personal 

treballador del sector, especialment en l’àmbit agrari, però també per l’àmbit en l’atenció 

de suport assistencial als col·lectius amb els que treballen.  

 

 També cal aprofundir en la formació en l’àmbit empresarial per tal que les entitats puguin 

ser econòmicament viables i amb visió d’activitat econòmica sense perdre els valors socials 

i el no afany de lucre.  

 

 Necessitat de fomentar sinèrgies i intercanvi d’experiències i reflexions entre els 

promotors de les entitats d’AS i altres agents clau del sector, com per exemple 

l’Administració Pública, centres educatius, entitats del Tercer Sector Social i col·lectius de 

pagesia. 

 

 Establir mesures per impulsar l’AS a Catalunya. Exemples: creació d’una plataforma de 

suport i un banc de bones pràctiques, la demanada de clàusules socials a l’Administració 
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Pública per a la contractació de serveis o la compra de béns i la creació d’un segell que 

certifiqui el valor social dels productes que aquestes entitats comercialitzen.  

 Promoure una legislació específica per a l’AS a Catalunya, com s’ha fet a altres territoris 

europeus. Un exemple d’això és el cas d’Itàlia, que va aprovar una llei l’any 20158 per 

promoure l’AS i oferir recursos per formentar-ne la seva pràctica. 

 

  

                                                           
8
 La llei italiana sobre AS es pot consultar al següent enllaç: gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/8/15G00155/sg  

http://gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/8/15G00155/sg
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3. L’AGRICULTURA SOCIAL: MARC TEÒRIC I CONCEPTUAL 

3.1. NOVES PRÀCTIQUES LOCALS PER NOUS ESCENARIS GLOBALS. CONTEXT 

SOCIOECONÒMIC I PAUTES SOCIOCULTURALS 

L'espai agrari ha experimentat, des de fa dècades, profundes transformacions (Marsden et al., 

1990; Hoggart and Paniagua, 2001; Woods, 2005). La industrialització de l'agricultura després 

de la II Guerra Mundial va comportar importants canvis en les explotacions agràries 

tradicionals, les quals es van centrar a obtenir el màxim rendiment productiu (Bowler, 1992; 

Lockwood, 1999), relegant aquelles que no eren "competitives" a un lloc marginal dins del 

sector i condemnant-les a l'abandó. En la dècada de 1980, la transició productivista va perdent 

embranzida i s'inicia el canvi cap a una nova etapa anomenada posproductivisme agrari, en la 

qual s'incorporen a l'agricultura noves funcions que permeten diversificar l'economia rural 

amb activitats del sector terciari, donant lloc al que s'ha denominat agricultura multifuncional, 

multidimensional o polivalent (Ilbery, Bowler, 1998; Armesto, 2005). 

La conceptualització de les noves polítiques i pràctiques agroalimentàries emergents en l'àmbit 

internacional, que apareixen en el marc de la producció i el consum de productes 

agroalimentaris, pren un nou impuls a la fi del segle XX gràcies al treball d'alguns acadèmics 

(Murdoch, Miele, 1999; Renting et al., 2003; Ploeg, 2008). En aquestes aportacions es defineix 

un nou paradigma en la producció dels aliments i de desenvolupament rural, en el qual es 

revaloritza la producció agroalimentària de proximitat. El gir cap a la qualitat o quality turn 

(Goodman, 2004), s'allunya dels valors relacionats amb l'etapa productivista (Bowler, 1996; 

Lockwood, 1999), donant més importància a la qualitat del producte que a la quantitat amb 

que es produeix. La redefinició dels usos i funcions del territori rural, dels sistemes 

agroalimentaris, de la producció de l'espai i del paper de l'agricultura en la societat actual 

s'expliquen, en part, per aquest canvi de paradigma, el qual s'enquadra en l'etapa 

posproductivista (Guinjoan et al., 2016). Al mateix temps apareix el moviment agroecològic 

(López i Fernández, 2003; Sevilla, 2006; Aurélie, 2007; Ploeg, 2008; Vivas, 2010; Monllor, 

2013), un nou paradigma en el qual sorgeix una pagesia (Ploeg, 2010), amb nous valors i 

formes de produir en el qual es tria un model agroalimentari amb més justícia social, sustentat 

en altres relacions econòmiques i amb major respecte pel medi ambient (Petrini, 2003; Duch, 

2010). 

En el sector agroalimentari, concretament, és difícil controlar els processos de producció 

industrial dels aliments. La inseguretat alimentària associada a aquest fet ha provocat una 

modificació en les pautes de consum de certs grups socials (Guidonet, 2010; Medina, 2010; 

Levenstein, 2012). Per això, el consum de productes ecològics ha estat una opció escollida, en 

alguns casos per motius ideològics i en uns altres per salut, per part de certs grups socials, amb 

la finalitat de poder recuperar mètodes de producció més artesanals, no tant en la 

implementació del coneixement agroalimentari, sinó més en la salut, proximitat i qualitat 

(DuPuis, Goodman, 2005; Miele, 2006). La producció ecològica permet conèixer el que s'està 

menjant, tenint això efectes positius directes en la salut de les persones i en una configuració 

del model agroalimentari que afavoreix a un entorn més just socialment, amb major respecte 

cap al medi ambient i amb una major qualitat final del producte (Carbone et al., 2007; 

Schneider, 2008; López-Moreno et al., 2016). 
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De la mateixa manera, la supremacia del model biomèdic i del sistema d'atenció sociosanitari 

convencional està sent cada vegada més qüestionat (Astin, 1998; Ballvé, 2003). Es comença a 

poder demostrar científicament la relació entre un empitjorament en l'estat de salut mental i 

física de les persones, vinculats directament a alguns tractaments de la medicina convencional, 

i l'abús de fàrmacs (Bachrach, 1996; Palinkas et al., 2000; Lamb, Bacharch, 2001). En aquest 

context, una part creixent de la societat aposta per un altre tipus de medicació i/o 

tractaments, alguns d'ells amb especial incidència en l'ús dels elements naturals per abordar 

certes patologies i estats mentals (Stigsdotter et al., 2011), en els quals la prioritat està en el 

benestar i la promoció de la salut de les persones podent oferir a l'usuari una atenció més 

integral i personalitzada (Astin, 1998). A més d'això, podem afegir que les pràctiques que 

utilitzen l'element natural com a eina clau per als processos de rehabilitació promouen la 

millora en l'estat mental i físic de les persones usuàries, el benestar emocional, un estil de vida 

més saludable i alhora milloren la relació amb l'atenció sociosanitària (Townsend, 2006; 

Sempik et al, 2010; Bragg, 2014; Kuo, 2015). 

A més, cal ressaltar la crisi que experimenten els sistemes d'atenció social, de salut i de 

benestar d'alguns països europeus en el context de crisi financera. Des de finals de la primera 

dècada del segle XXI, els efectes de la crisi econòmica estan afectant a la salut pública i els 

serveis socials d’alguns països d’Europa, provocant importants desajustos estructurals i 

conseqüències en la salut de la població (Karanikolos et al, 2013). A més, els elevats costos del 

sistema públic de salut augmenten ràpidament a causa de factors com l'envelliment de la 

població, la creixent presència de malalties degeneratives i cròniques i d'hàbits de vida poc 

saludables. Tot això, juntament amb l'endeutament dels estats, explica el col·lapse en el qual 

es troben molts dels serveis d'atenció sociosanitària actuals. La desinstitucionalizació del 

sector sanitari i d'atenció, la privatització i la descentralització són algunes de les repercussions 

de la situació descrita anteriorment, i que es pot interpretar com una estratègia per reduir les 

despeses per a les arques públiques que requereix mantenir el sistema de salut pública 

(Maarse, 2006). La descentralització de les competències en matèria d'atenció de persones 

amb fragilitats, a entitats del TSS o del sector privat, amb la reducció de medicaments 

subvencionats, l'aplicació de sistemes de copagament dels tractaments i l’externalització de 

serveis sociosanitaris a empreses privades proveïdores de serveis de salut (Saltman et al., 

2006). 

En aquest sentit, l'AS es presenta com un element estratègic per oferir solucions múltiples a 

necessitats presents en la societat actual, i amb elles esmenar les manques de les polítiques 

públiques i la disconformitat amb enfocaments neoliberals en diferents àmbits, tant en l'esfera 

dels serveis socials i l'atenció sociosanitària com en la del desenvolupament rural i local, de les 

polítiques agràries i del model agroalimentari. A més d’això, l'AS apareix també com una 

oportunitat per dur a terme una major diversificació d'activitats en l'àmbit rural i periurbà, on 

el valor productiu va lligat a la funció social, destinada a empoderar a persones en risc 

d'exclusió. 
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3.2. L’AGRICULTURA SOCIAL, UNA BRANCA DINS L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 

Des de fa segles, la mutualitat i les activitats en benefici del col·lectiu, del bé comú, han aportat 

una funció eminentment social al treball agrícola que ha afavorit la cohesió social de la 

població rural i l'atenció dels grups més vulnerables en aquests territoris. En l'època medieval 

ja es coneixia la importància del contacte amb els espais naturals com a eina terapèutica, que 

afegia un valor rehabilitador i una clara funció integradora a l'activitat agrària. Aquesta pràctica 

es donava sobretot en espais d'índole religiosa, com són els monestirs o hospitals, on era 

habitual l'existència de jardins i horts de caràcter terapèutic o ocupacional (Gerlach-Spriggs et 

al, 2004; Stigsdotter et al., 2011), en les quals coexistien la funció social juntament amb la 

funció productiva. Així doncs la integració d'aquests col·lectius mitjançant l'agricultura és una 

pràctica utilitzada d'antic (Di Iacovo i O’Connor, 2009), la qual cosa converteix a l'AS en una 

activitat innovadora però amb importants antecedents històrics. 

Els beneficis observats mitjançant la interacció entre les persones amb trastorn mental i els 

elements naturals van ser destacats científicament a inicis del segle XIX per alguns 

professionals del sector de la salut, entre ells el psiquiatre americà Benjamin Rush. Aquestes 

apreciacions impulsen l'aparició de l'horticultura terapèutica, aplicada per Rush en diferents 

centres de salut mental (Relf, 2006). A mitjans del segle XX el treball agrari es difon cap a 

àmbits com el de la inserció sociolaboral i la teràpia ocupacional (Di Iacovo i O’Connor, 2009), 

sent al Regne Unit on apareixen els primers centres de treball protegit en els quals l'activitat 

agrícola s'empra per empoderar als col·lectius més vulnerables i oferir-los oportunitats 

laborals. Així doncs, aquests centres de caràcter religiós promoguts majoritàriament per obres 

de beneficència o charities, són un agent clau en els orígens del fenomen actual de l'AS a 

Europa. 

El major impuls de les pràctiques d'AS es produeix en les últimes dècades del segle XX, deixant 

palès un creixement considerable de noves iniciatives així com la creació de noves 

organitzacions territorials que l'estructuren (Di Iacovo, O’Connor, 2009). Als països del sud 

d'Europa, gran part de les iniciatives sorgeixen des de la societat civil, amb el doble objectiu de 

donar resposta a les necessitats específiques de determinats col·lectius, i com a resposta a les 

manques del sistema d'atenció sociosanitària i de benestar. D'aquesta manera el Tercer Sector 

Social (TSS) genera alternatives a aquestes deficiències en una conjuntura de crisi 

socioeconòmica en la qual l'exclusió afecta cada vegada més a un major nombre de persones 

(Di Iacovo et al., 2014). A més, els canvis sorgits en aquesta conjuntura socioeconòmica es 

tradueixen en l'aparició de noves pautes socioculturals com la salut, els sistemes de benestar, 

la producció i consum agroalimentari, i el desenvolupament rural sostenible donant lloc a la 

manifestació d'activitats innovadores, com és l'AS. 

L’AS és una de les activitats que, en el marc de la multifuncionalitat de les àrees rurals, pot 

oferir ocupació, col·laborar en el desenvolupament rural sostenible i aprofundir en les noves 

formes de producció i comercialització de productes agraris (Guirado et al., 2013). En aquest 

sentit, aquesta activitat es por considerar com a part de l’ESS, ja que es desenvolupa en 

l’esfera privada sense ànim de lucre (Llei 5/2011)9, d’acord amb iniciatives de la societat civil, i 

                                                           
9
 Llei 5/2011, de 29 de març, d’economia social. Publicada en el BOE, núm.76, de 30 de març de 2011, p.33023-

33033. 
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inclou experiències que empren recursos locals per millorar la situació de les persones més 

vulnerables i de la societat en general, creant al mateix temps alternatives econòmiques i nous 

models d’organització del treball, innovació en l’àmbit social i d’atenció sociosanitària, 

dinamització agroecològica i del desenvolupament local, contribució a la cohesió social i 

atenció integral dels col·lectius usuaris. 

La ESS té com a valor central el capital humà i parteix d’assumpcions conceptuals de “progrés” 

i “riquesa” contraposats als de l’economia capitalista, fent prevaldre el benestar de la societat i 

el medi ambient per davant del creixement perpetu i el benefici monetari, criteris que 

assumeix l’AS com a branca d’aquest moviment. El sector de l’economia social i solidària, 

tradicionalment ha estat constituït per cooperatives, associacions, moviments socials o 

organitzacions benèfiques de base, però en l’actualitat aquestes premisses han estat 

adquirides per alguns sectors empresarials i cada cop hi ha més organitzacions que 

introdueixen objectius socials en la seva activitat econòmica i desenvolupen el seu projecte 

empresarial per tal de donar resposta a problemes socials concrets (Laville, 2015; Defourny, 

2001). En aquest sentit, l’impuls que ha experimentat l’ESS, així com les polítiques i els 

programes que l’han fet possible (Chaves, Monzón, 2012), han encoratjat el creixement 

d’experiències de AS arreu d’Europa. 

3.3. (RE)CONCEPTUALITZANT L’AGRICULTURA SOCIAL 

En molts països d'Europa l'AS és un fenomen estès i consolidat, en la qual l'activitat agrària, 

l'atenció sociosanitària i les polítiques socials s'uneixen per donar respostes innovadores als 

col·lectius en risc d'exclusió social. Els agents que desenvolupen aquests projectes són 

majoritàriament cooperatives, associacions, fundacions privades, centres de salut i obres de 

beneficència relacionades a moviments religiosos, entre altres organitzacions (O'Connor et al., 

2010). A partir de l'anàlisi bibliogràfica realitzada hem trobat un important nombre de 

definicions i diferents termes que tenen com a objectiu tractar les diverses característiques de 

l'AS.  

Actualment hi ha importants diferències en el desenvolupament de l'AS a Europa, ja que cada 

país té els seus mecanismes de regulació, les seves organitzacions de suport i ha implementat 

les seves pròpies lleis. Cada estat ha adaptat aquest fenomen als sistemes de benestar, als 

models d'atenció sociosanitari, als programes de desenvolupament rural i a les polítiques 

socials. No obstant això, i com ja apunta Di Iacovo (2010), hem detectat que existeixen grans 

models d'implementació, que marquen una diferenciació clara entre els països del centre i el 

nord i els de el sud d'Europa, fent referència tant als estadis de desenvolupament de l'AS com 

a la tipologia de les experiències. Als països del nord i centre d'Europa, el govern té un paper 

predominant en la regulació i el desenvolupament de l'AS, segons l'essència del fenomen i 

l'estat de maduresa del mateix (Di Iacovo, 2010; Guirado et al., 2013; Tulla et al., 2015). L'Estat 

fixa directrius clares per al desenvolupament d'aquesta activitat, fomentant la creació 

d'institucions per recolzar al desenvolupament de l'AS, establint línies de finançament 

concretes per a les persones promotores d'experiències d'AS i per a les entitats proveïdores de 

l'atenció sociosanitària, establint-se programes de subvencions públiques per als usuaris. En 

canvi, als països del sud d'Europa –menys en el cas d'Itàlia, on el Parlament va aprovar una llei 
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específica a l'agost de 201510– el diferent grau de desenvolupament emergent del fenomen fa 

que l'estat ocupi un lloc subsidiari en el desenvolupament de l'AS, repercutint en la creació de 

noves iniciatives en el TSS i altres entitats de la societat que impulsen el sector i l'establiment 

de xarxes d'ajuda, com és el cas d'Espanya (Guirado et al., 2014), Portugal (Firmino, 2011; Da 

Silva, 2015) i Grècia. Així doncs, una mateixa activitat pot adoptar diverses formes en 

contextos territorials diferents, creant al mateix temps múltiples conceptes per configurar la 

realitat d'un fenomen complex i heterogeni (Hassink, 2003; Hassink, Van Dijk, 2006; Hine et al, 

2008; Di Iacovo, O’Connor, 2009; Sempik, Hine, Wilcox, 2010).  

Green care (GC) és un dels conceptes que generalment es relaciona amb l'AS. Aquest recull un 

ampli grup d'activitats que tenen en comú l'ús d'elements naturals per a la promoció i el 

manteniment del benestar físic, mental, social i educatiu de les persones (Haubenhofer et al., 

2010; Sempik, Hine, Wilcox, 2010). Green care in agriculture (GCA) s'utilitza per denominar 

aquell tipus de pràctiques que apareixen situades en l'entorn natural i relacionades amb el 

treball agrari, això significa l'ús de finques agràries com a element per a l'impuls de la salut 

física i mental de les persones beneficiàries. Aquesta pràctica inclou un ampli ventall 

d'experiències, de tipologies molt variades, que desenvolupen la seva activitat principalment 

en l'àmbit terapèutic, de la rehabilitació, la promoció de la salut i l'atenció sociosanitària, 

atenent a un ampli espectre de grups socials, centrant-se en aquells sectors amb més 

fragilitats (Dessein et al., 2013). 

Care farming (CF) és un altre dels conceptes associats a l'AS que va començar a ser utilitzat en 

el Regne Unit a inicis del segle XXI, adquirint l'apel·latiu que ja s'utilitzava a Holanda per referir-

se a activitats similars (Leck et al., 2014). El CF es defineix com l'ús d'explotacions agràries 

convencionals i dels paisatges agrícoles com a elements clau per promoure la salut física i 

mental de les persones (Hine et al., 2008). L'àmbit on es desenvolupa el CF és principalment el 

terapèutic, encara que també existeixen algunes experiències en l'àmbit de l'educació, la 

teràpia ocupacional o els programes d'integració social (Hasssink, Van Dijk, 2006). L'objectiu es 

basa en la creació d'oportunitats de desenvolupament personal i de rehabilitació amb 

persones vulnerables (Sempik et al., 2010), entre elles persones amb discapacitat i/o trastorn 

mental, amb algun tipus d'addicció, amb dificultats d'aprenentatge o abandó prematur dels 

estudis, persones sense llar o persones de l'àmbit penitenciari. Un element diferenciador 

d'altres conceptes és que l'explotació agrària tradicional actua com centre proveïdor d'aquests 

serveis d'atenció sociosanitària, on les persones usuàries reben una cura integral i realitzen 

activitats pròpies del treball agrari, la gestió del territori i el manteniment de la finca (Leck et 

al., 2014). Les persones usuàries de les care farms paguen una quantitat variable per accedir 

als serveis que s'ofereixen en aquests centres. En determinades ocasions, segons apunten 

Dessin et al. (2013), és el sistema públic de salut l'organisme encarregat de finançar, ja sigui 

parcialment, aquestes activitats o bé es paga mitjançant l’ afiliació a mútues privades de salut, 

sent una configuració que pot variar en funció de l'organització de l'activitat de cada territori. 

Di Iacovo i O’Connor (2009) apunten que la provisió de la cura dels usuaris en les care farms es 

duu a terme en presència de personal qualificat que vetlla per una evolució del procés 

terapèutic satisfactòria. En alguns casos, com destaca Leck et al. (2014) en la seva explicació 
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 Gazzetta Ufficiale de la Repubblica Italiana, Legge 18 agosto 2015, n. 141: Disposizioni in materia di agricultura 

sociale. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/8/15G00155/sg. 
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sobre el Regne Unit, els propis care farmers són els professionals que posseeixen una 

experiència i formació especialitzada en el camp de l'atenció sociosanitària que decideixen 

combinar-la amb el treball agrari per motivació personal i/o professional.  

Finalment, presentarem el concepte d'AS, derivat del terme anglès Social Farming (SF), 

aproximant-nos a les definicions obtingudes segons els diferents autors que han abordat 

aquest terme. De manera genèrica, l'AS considera aquells elements que inclouen activitats i 

serveis terapèutics, d'inclusió, de rehabilitació, educatius i de formació i d'inserció laboral 

mitjançant els recursos agraris amb la finalitat de promoure la salut, principalment en àrees 

rurals i periurbanes (Di Iacovo i O’Connor, 2009). Segons altres definicions del terme podem 

definir l'AS com l'ús d'explotacions agràries convencionals i paisatges agroforestals per a la 

promoció del benestar mental i físic de les persones (Hassink, 2003; Hassink, Van Dijk, 2006; 

Hine et al, 2008), oferint importants beneficis en l'àmbit de la salut, social, educatiu i laboral a 

través de l'agricultura, destinada a persones en risc d'exclusió (Sempik, Hine i Wilcox, 2010). 

Altres autors com Finoula i Pascale (2008) aporten nous elements al concepte, i consideren 

que l'AS abasta un conjunt de pràctiques que compaginen l'atenció directa a col·lectius 

socialment vulnerables i el treball en finques agrícoles. Aquests col·lectius són principalment 

persones amb discapacitat, persones internes o procedents de centres penitenciaris, joves, 

persones immigrades, persones amb problemes d'addicció, nens i nenes, gent gran, dones, 

entre uns altres, i tots ells es caracteritzen per una absència d'apoderament o emancipació. 

Aquest element és clau en la conceptualització de l'AS, emmarcant l'àmbit d'actuació al treball 

agrari, i posant l'accent en l'apoderament d'aquelles persones que es troben en una situació 

de marginalitat. 

En analitzar els diferents termes s'observen algunes diferències que permeten establir certs 

límits entre ells, encara amb la dificultat evident que comporta delimitar conceptes tan 

propers. Per començar, podem mostrar que en les pràctiques del GCA i el CF la promoció de la 

salut apareix com un element clau. Així doncs, algun dels elements que determinen la 

naturalesa d'aquestes pràctiques és el fet que l'activitat ocorri en el context d'una finca agrària 

i en provisió amb l'atenció sociosanitària En canvi, les experiències d'AS se centren més en la 

producció agroalimentària de qualitat, amb la finalitat de crear projectes empresarials 

econòmicament viables que tenen com a objectiu la inserció sociolaboral, la teràpia o 

l'educació de col·lectius en risc d'exclusió social. 

Un element clau en les experiències d'AS, com ja hem comentat anteriorment, és 

l'apoderament dels col·lectius en risc d'exclusió, millorant la seva qualitat de vida i promovent 

el desenvolupament de la seva confiança en les seves pròpies habilitats i afavorint la seva 

participació social, econòmica i política. En la majoria de casos l'apoderament s'aconsegueix a 

partir de la inserció sociolaboral, utilitzant el treball en l'agricultura o sectors derivats com a 

vehicle per aconseguir-ho. En determinades ocasions se'ls ofereix no solament l'ocupació d'un 

lloc de treball sinó l'oportunitat que formin part d'un projecte col·lectiu i que participin en la 

presa de decisions de l'entitat, una contribució important per a la seva emancipació. Altres 

diferències les trobem en els mecanismes i característiques d'accés al servei, en el CF o el GCA 

les persones beneficiàries paguen pels serveis assistencials, ja sigui de manera total o parcial 

en funció de la regulació de cada país i de la situació individual de la persona usuària, 

considerant aquesta activitat com un servei de salut. En la majoria dels casos, les persones 
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beneficiàries no formen part de l'organització, i únicament reben els seus serveis durant un 

temps concret, abandonat aquesta activitat una vegada aquesta s'acaba. En canvi, s'observa 

que en les experiències d'AS el treball amb els col·lectius és més continuat en el temps, amb 

major recorregut, i amb una atenció més integral, abraçant diferents àmbits de la seva vida 

quotidiana, i no únicament com un servei d'atenció sanitària. A més, en la majoria dels casos, 

les persones beneficiàries perceben un salari per la seva activitat. 

Malgrat tot, són evidents les similituds que existeixen entre els conceptes presentats, encara 

que les persones expertes en el tema no han arribat a un consens clar sobre les diferències 

entre aquests termes ni quins són els seus límits. Alguns autors observen que tots aquests 

conceptes es refereixen a un fenomen únic i responen a diferents adaptacions terminològiques 

segons cada context territorial (Dessein et al, 2013; Leck et al, 2014).  

Les aportacions realitzades pels diferents autors consultats han estat el punt de partida per 

elaborar una definició pròpia d'AS. Això ens ha servit com a marc teòric i al mateix temps ha 

estat útil per aportar més claredat sobre la condició d'aquestes pràctiques, concretament en 

relació al final d'AS. Així doncs, definim que l'AS és una sèrie d'experiències que utilitzen els 

recursos locals, agraris i/o naturals, per millorar la salut, l'educació, la inserció sociolaboral i 

l'apoderament de col·lectius en risc d'exclusió social, on els principals beneficiaris són les 

persones amb necessitats laborals específiques (persones amb discapacitat, en situació de 

desocupació de llarga durada, en situació de pobresa o procedents o internes en centres 

penitenciaris), amb necessitat de processos terapèutics o de rehabilitació (persones amb algun 

tipus d'addicció, dones víctimes de violència de gènere, persones amb trastorn mental, 

persones amb estrès post-traumàtic, entre d’altres), amb necessitats específiques 

d'aprenentatge (nens/as, joves, gent gran) o bé altres col·lectius amb fragilitats socials 

(persones immigrades, persones sense llar, etc.) (Guirado et al., 2014). Hi ha un altre factor 

important a ressaltar com és la dimensió territorial de l'AS, ja que les pràctiques que 

s'inscriuen en ella contribueixen, a part de la millora de la qualitat de vida de les persones, a la 

creació de noves estratègies de desenvolupament local, promouen la creació d'aliances entre 

agricultura i atenció sociosanitària i generen nous models d'assistència i de benestar. A més, 

impulsen la creació de nous serveis per a les persones en àrees rurals –territoris on la dotació 

dels mateixos és bastant inferior a les àrees urbanes- i fomenta una agricultura de proximitat, 

ecològica i de qualitat, amb un valor afegit de justícia social (Di Iacovo et al., 2013). 

3.3.1. La recerca sobre AS a la Península Ibèrica 

Al llarg de la recerca hem pogut observar una certa escassetat de recerques sobre l'AS a 

Espanya i Portugal, la qual cosa també reforça l'interès i la contribució del nostre estudi. La 

presència d'experiències aïllades i atomitzades en el conjunt d'Espanya i de poques 

organitzacions que coordinin i estructurin aquesta pràctica sembla ser el motiu pel qual aquest 

fenomen encara no hagi despertat l'interès d'un significatiu nombre d'investigadors que es 

tradueixi en publicacions en revistes especialitzades. Tanmateix, també ens hem adonat que 

aquesta és una dinàmica que s’ha anat modificant al llarg de la recerca. Hem presenciat 

l’aparició de diferents iniciatives fora de Catalunya i de l’augment de l’AS a altres territoris de 

l’estat, les quals no estan recollides en el present estudi pel fet d’estar fora dels objectius de la 

recerca. 
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Actualment són escasses les publicacions referents al tema en l'àmbit acadèmic ibèric i hi ha 

pocs grups de recerca que estiguin desenvolupant alguna línia de recerca en l'òrbita de l'AS. A 

Espanya podem destacar, en primer lloc, els treballs realitzats en el marc del Programa de 

Sobirania Alimentária para la Lucha contra el Hambre y el Desarrollo Local impulsat per l’Área 

de Cooperación y Solidaridad de la Universitat de Còrdova, que ha dut a terme un diagnòstic 

comarcal de les experiències d'AS en la zona rural al sud d'aquesta ciutat (Lamarca, 2015; 

Lamarca et al., 2016), i, en segon lloc, les recerques de l'equip de la Aliança per la Sobirania 

Alimentària de Catalunya (ASAC) i Arran de Terra, que analitzen la pràctica de l'AS a Catalunya 

com un mecanisme per contribuir a la sobirania alimentària i reduir la pobresa alimentària de 

certs col·lectius (Pomar, Tendero, 2015). També apareixen altres recerques i articles de 

divulgació que han anat abordant el tema des de múltiples punts de vista, com la sostenibilitat 

ecològica (García-Llorente et al., 2015), el Green Care (Iranzo-Garcia et al, 2015) o els horts 

comunitaris (Fernández i Morán, 2011). En el cas de Portugal, són coneguts els treballs de 

Mourão i Brito (2013), sobre les característiques i els beneficis de l'horticultura social i 

terapèutica; de Firmino (2011), sobre la situació de l'AS a Portugal; i de Da Silva (2015), que 

realitza un estudi aplicat dels beneficis econòmics, socials i ambientals dels horts socials 

ecològics d'un municipi del nord de Portugal, proper a Porto. Malgrat que cada vegada són 

més les persones investigadores i les institucions que mostren interès per analitzar aquest 

fenomen social en auge, encara queda molt per fer en aquest camp. Alguns enfocaments 

s'aproximen de forma indirecta al tema, a través de l'estudi dels espais agraris periurbans 

(Mataran, 2013) o la producció ecològica i la sobirania alimentària (Cuéllar et al., 2013). 

A més de realitzar una revisió de l’estat de la qüestió a la Península Ibèrica, també hem estat 

atents a nous projectes i experiències que sorgien en el context europeu, centrant-nos en el 

treball de les plataformes que aglutinen diferents experiències d’AS en un territori concret, 

com per exemple els casos francesos de la Réseau Astra11 i la xarxa Jardins de Cocagne12 o els 

casos italians de Rete Fattorie Sociale13 o l’Agenzia Italiana per la Campagna e l'Agricoltura 

Responsabile e Etica (AiCARE)14, o en l’aparició de nous projectes d’AS en territoris on aquest 

fenomen encara està en un estat embrionari. 

3.4. MODELS D’IMPLEMENTACIÓ DE L’AS A EUROPA 

Com ja hem comentat amb anterioritat, la implementació de l’AS als diferents països europeus 

està subjecte als models de benestar social i sanitat imperants a cada estat i/o regió. De 

manera breu, exposem en aquest apartat els principals models detectats a Europa i les seves 

principals característiques. 

En primer lloc, el model socialdemòcrata, implantat en països del nord d'Europa (Dinamarca, 

Finlàndia, Noruega i Suècia), es basa principalment en el dret fonamental de tota la ciutadania 

a accedir als serveis socials i de salut a través del sistema públic, sostingut per l'elevada 

fiscalitat dels seus habitants. En aquests països, els serveis sociosanitaris s'han descentralitzat i 
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 http://www.reseau-astra-agriculture-sociale-therapeutique-rhone-alpes.org/  

12
 http://www.reseaucocagne.asso.fr/  

13
 http://www.fattoriesociali.it/  

14
 http://aicare.it/  

http://www.reseau-astra-agriculture-sociale-therapeutique-rhone-alpes.org/
http://www.reseaucocagne.asso.fr/
http://www.fattoriesociali.it/
http://aicare.it/
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més d'un 60% s'ofereixen dins de l'àmbit local o regional. La implantació de l'AS en aquests 

territoris es basa en la formació i les subvencions d'explotacions agràries ja existents, les quals 

ofereixen serveis d'inserció sociolaboral o de teràpia a un grup limitat d'usuaris, sota la 

supervisió de les persones responsables de l'explotació; les quals han rebut prèviament una 

formació especialitzada per al treball amb col·lectius socialment vulnerables. En aquest model 

es vinculen les polítiques d'inserció laboral, d'atenció sociosanitària i de benestar social amb el 

suport econòmic a explotacions agràries innovadores, potenciant així la diversificació 

productiva. 

El model corporatiu, per la seva banda, està present als països del centre d'Europa (Alemanya 

Àustria, França, Bèlgica i els Països Baixos). En ell també es garanteix l'accés a la salut pública 

per a tots els seus ciutadans a través de la cotització a la seguretat social, però es permet la 

implantació de sistemes de salut privats que funcionen de manera paral·lela al sistema públic, i 

que en alguns casos (cada vegada més freqüents) poden actuar com a proveïdors de serveis 

sociosanitaris al sistema públic, a través de concessions i consorcis público-privats. Es 

promouen explotacions agràries que assisteixen a persones en risc d'exclusió social, les quals 

acudeixen com a clients per rebre serveis de teràpia, inserció laboral o inclusió social, pagant 

una quantia establerta pels centres i que en molts casos és a càrrec de mútues privades i/o 

asseguradores a les quals les persones usuàries estan afiliades (Leck et al., 2014).  

En tercer lloc trobem el model neoliberal, present principalment als països de cultura 

anglosaxona (Irlanda i Regne Unit). Aquest model d'implementació de l'AS es basa en l'ajuda a 

persones i grups socialment vulnerables a través del Tercer Sector Social (associacions, 

fundacions, ONGs), d'accions voluntàries per part dels ciutadans i d'obres de beneficència 

vinculades a l'Església (charities). Aquestes organitzacions apareixen per l'existència d'un 

sistema de benestar que no garanteix l'accés universal al sistema públic de salut, el qual es 

presenta amb una estructura feble i una dotació de serveis escassa, que esmena el sector 

privat a través de l’ afiliació a mútues de salut. Els actors que actuen en aquest model són 

principalment de caràcter cívic i privat, amb escassa intervenció de l'administració pública.  

Finalment, el model mixt, present als països mediterranis el sud d'Europa (Itàlia, Espanya i 

Grècia), és una combinació dels dos primers, el model socialdemòcrata i el model corporatiu. 

En aquest model, el sector públic i el privat conviuen com a proveïdors dels serveis 

sociosanitaris. Al mateix temps, és molt important el paper del Tercer Sector Social i de les 

famílies en l'atenció de les persones socialment vulnerables, sent des d'on sorgeixen la majoria 

de les experiències d'AS. Ens trobem doncs davant d'un sistema fragmentat, en el què 

l'existència d'un sistema públic de salut cada vegada més afeblit es complementa amb un 

sistema privat en expansió que va desplaçant progressivament al primer, afavorit per les 

polítiques dels governs i els interessos corporatius. Per contra, la sòlida trama d'associacions i 

els suport de les pròpies famílies fa que alguns dels serveis que haurien de ser proveïts pel 

sistema públic, acabin sent delegats a les entitats i actors del TSS, principalment en un context 

de retallades i aprimament de l’estat del benestar. 

Tots aquests models determinen les característiques del sector i defineixen quins actors 

intervenen en la configuració del fenomen a escala local, regional o estatal. A més d’això, les 

normatives i regularitzacions d’aquesta pràctica pròpies de cada territori marquen quina serà 

la tipologia de les entitats i els seus àmbits d’actuació. 
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3.5. TIPOLOGIA D’ENTITATS I PRINCIPALS ELEMENTS DE L’AS 

Al llarg d’aquesta investigació hem determinat que les entitats d’AS tenen set elements clau 

que les defineixen i que ajuden a caracteritzar-les, tant des del punt de vista de la seva activitat 

com de la vinculació amb altres agents del sector. Aquests sis elements, que expliquem 

detalladament a continuació, són: l’objecte principal, els subjectes, l’activitat, el règim jurídic i 

de gestió, l’equip promotor i tècnic, els recursos i el vincle amb les institucions. 

a) Objecte principal de l’activitat: es tracta del principal objectiu pel qual treballen les 

entitats. Aquest element determina les àrees o àmbits d’actuació dels projectes d’AS, 

les quals, recollint diverses experiències de països europeus (SoFar, 2005 i 2008; COST 

Action 866, 2006-10; Guirado et al., 2013b), són bàsicament sis: 

 

o La teràpia que acull l’horticultura i el treball amb plantes i animals com a activitats 

terapèutiques, especialment destinades a persones amb discapacitat intel·lectual, 

malaltia o trastorn mental, necessitats educatives especials o la necessitat d’algun 

tipus de procés de recuperació o teràpia. La rehabilitació es realitza principalment 

en residències i explotacions agràries amb personal qualificat professionalment 

que acompanya als usuaris i usuàries en el tractament d’addiccions, situacions 

d’estrès posttraumàtic, recuperació d’alguna malaltia i/o persones que estiguin en 

centres d’internament penitenciari. 

 

o La inserció sociolaboral implica la inclusió en el mercat laboral de persones amb 

discapacitat física i mental, i la seva participació en el cicle de producció i 

distribució en funció de les seves capacitats. També correspon a la formació per a 

facilitar noves habilitats laborals a persones procedents de centres penitenciaris o 

de joves amb fracàs escolar, entre d’altres, perquè es puguin inserir en el món del 

treball. Aquests projectes es basen principalment en la creació d’oportunitats per 

col·lectius que tenen certes desavantatges per obtenir un lloc de treball i que, en 

alguns casos, l’administració concedeix algun tipus de ajut. 

 

o L’educació i la formació al voltant de l’agricultura en l’àmbit escolar és un àmbit 

d’actuació de l’AS especialment interessant per alumnes amb dificultats 

educatives, ja que ofereix un entorn d’aprenentatge experimental que facilita 

l’assimilació de continguts. Aquestes activitats formatives es fonamenten en 

l’aprenentatge de la vida al camp i dels cicles de la producció agrària (granja-

escola, horts escolars, etc.), així com els principals elements per dissenyar i conrear 

un hort d’autoconsum. En aquests entorns també s’ofereixen activitats que 

revaloritzen i difonen els valors i la cultura vinculada a la pagesia i la vida al camp. 

 

o Les iniciatives comunitàries que treballen amb persones i col·lectius en risc 

d’exclusió social (sense sostre, immigrants, dones maltractades, infants, gent gran, 

aturats, etc.) i que a través de l’agricultura tenen la voluntat de facilitar la cohesió 

social i afavorir l’apoderament de grups socialment vulnerables. Un objectiu que 

aconsegueixen a través de la creació d’espais productius informals que tenen el 

seu origen en els horts urbans comunitaris autogestionats i que, actualment, les 
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administracions han anat incorporant en les seves polítiques a escala local com a 

mesura per afavorir la sostenibilitat urbana i la cohesió social. 

 

o L’AS com a activitat complementària i element de diversificació de petites 

explotacions agràries, poc viables econòmicament dins de l’economia competitiva, 

a través de la incorporació de col·lectius amb fragilitats en algunes tasques de la 

seva activitat. La conjunció de dues situacions problemàtiques (pagesia en risc 

econòmic i col·lectius en risc social), juntament amb polítiques d’ajuda estructural 

de la Política Agrària Comunitària (PAC) i d’altres institucions, pot donar lloc a la 

recuperació de l’agricultura en àrees periurbanes i en àrees rurals on aquesta 

activitat està en retrocés, ajudant a vertebrar un desenvolupament local resilient. 

 

o Les activitats agràries socio-recreatives en les que s’incorpora el treball agrari com 

a via per a la millora de la qualitat de vida i la salut fan reconnectar a les persones 

amb la natura, el treball físic i els cicles naturals, processos que tenen importants 

beneficis com la reducció de l’estrès i la depressió, la millora de la salut física i la 

psicomotricitat, la realització personal i l’autoconfiança. Aquestes activitats, 

relacionades amb el que s’anomena Green care in Agriculture (GCA), són cada cop 

més comunes en les recomanacions mèdiques i terapèutiques alternatives, atès 

que ajuden a millorar la salut mental i física de les persones de manera general, i 

específicament a tractar alteracions mentals lleus i a millorar la situació de 

persones amb trastorns mentals més severs. 

 

b) Subjectes: són les persones beneficiàries de l’activitat principal de l’entitat, bàsicament 

persones amb especials fragilitats i socialment vulnerables a les quals se’ls hi ofereix 

una oportunitat d’inclusió, un projecte o un servei concret per millorar la seva situació 

personal i col·lectiva. En aquest sentit, els projectes d’AS acostumen a oferir solucions 

a problemàtiques socials específiques relacionades amb un col·lectiu determinat, a 

través de les múltiples funcions del treball agrari i del sector agroalimentari. 

 

c) Activitat: és principalment agrària, vinculada a la producció d’aliments, però les 

entitats d’AS també inclouen processos de transformació alimentària, serveis 

educatius i de formació, serveis a tercers i activitats complementàries. Per una banda, 

la diversificació de l’activitat respon principalment a la necessitat d’assolir la viabilitat 

econòmica dels diferents fronts, intentant complementar els ingressos de l’activitat 

principal amb altres línies de negoci subsidiàries o secundàries. Per una altra banda, la 

tendència que hi ha cap la transformació del producte, com per exemple el vi, l’oli, les 

conserves o altres productes processats de manera artesanal, responen a una segona 

necessitat, la de donar valor afegit al producte que ofereixen al mercat, fent-lo més 

competitiu.  

 

d) Règim jurídic i model d’integració dels col·lectius: es tracta de la manera en què es 

constitueixen legalment els projectes d’AS i de com integren als col·lectius amb els que 

treballa. Sovint, aquests dos subelements estan estretament relacionats, atès que la 

legislació encarregada de regular aquests dos components restringeix quines 
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organitzacions poden realitzar determinades activitats i de quina manera ho han de 

fer. Aquestes característiques estan subjectes a legislació específica de cada territori. 

 

e) Equip promotor i tècnic: l’equip promotor, per una banda, són les persones 

encarregades de pensar el projecte, crear el procés de gestació i gestionar la seva 

implementació. Aquesta és una peça clau en la creació de les entitats d’AS i que ens 

dóna informació rellevant de quins antecedents i motivacions hi ha darrera de la 

gestació de cada projecte, d’on ha sorgit, qui la impulsat, com s’estructura, amb quins 

recursos compta, etc. Per altra banda, l’equip tècnic o de suport és l’encarregat de 

vetllar pel correcte funcionament de l’entitat, implementar el projecte social i/o 

empresarial, materialitzar els objectius i acompanyant i donant suport als col·lectius 

beneficiaris al llarg de tot el procés. 

 

f) Recursos: aquest element respon als recursos que una entitat d’AS precisa per 

desenvolupar la seva activitat, els quals van des dels recursos físics, com la terra per 

engegar la producció o l’obrador per realitzar la transformació dels productes, fins als 

recursos de finançament, intel·lectuals o humans per aconseguir els seus objectius.  En 

aquest element també podríem considerar com a recursos les sinergies amb altres 

iniciatives d’AS per enfortir el sector i fer-lo més visible, les quals en alguns casos 

deriven en xarxes o plataformes que aglutinen els diferents projectes, dotant al sector 

d’eines de suport i dinamització estratègica. 

 

g) Vincle amb institucions: per últim, el vincle amb les institucions és especialment 

rellevant, atès que teixint llaços entre l’esfera pública, la privada i la comunitària es 

poden dissenyar programes de major incidència i que responguin a les necessitats dels 

col·lectius amb els que l’AS treballar. A més, l’Administració pública esdevé un agent 

clau en el desenvolupament del sector de l’AS, ja que molts projectes precisen de 

subvencions o ajuts per recolzar la seva activitat. En aquesta situació, és interessant 

comunicar el valor i l’important impacte social que tenen aquestes iniciatives per tal de 

justificar socialment aquests ajuts com a inversions de futur que fomenten la cohesió 

social, redueixen les desigualtats i suposen un estalvi important en la despesa pública. 

3.6. L’AGRICULTURA SOCIAL: UNA ESTRATÈGIA INNOVADORA PEL 

DESENVOLUPAMENT LOCAL I RURAL 

L'AS podríem definir-la com un procés d'integració i apoderament de col·lectius en risc 

d'exclusió social, a través de participar en les activitats agràries i la seva transformació. La 

integració inclou la creació de llocs de treball o de formació de les persones dels citats 

col·lectius, al costat de mesures terapèutiques si són necessàries. Les entitats, la seva forma 

jurídica, el finançament i la col·laboració entre les institucions públiques i privades depenen 

del sistema de salut i de les polítiques socials de cada país (Tulla et al., 2014). Al nord d'Europa 

s'utilitza el terme Green Care (GC) que tenint el mateix objectiu d'apoderament en l’ús de les 

activitats agràries, es diferencia de l'AS per prioritzar l'ús de teràpies alternatives, el mitjà 

natural com a pal·liatiu i una relació clientelar entre les entitats gestores i les persones dels 

col·lectius en risc d'exclusió social, bàsicament en dificultats especials o diversitat funcional 

(Leck et al., 2014). Les activitats de l'AS també beneficien a la població local, en facilitar la 
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creació de serveis socials i de salut, així com generar multifuncionalitat i valor afegit amb 

activitats de transformació i comercialització de productes agroalimentaris (Guirado et al., 

2014). 

En el context de crisi socioeconòmica, l'AS apareix com una clara mostra d'innovació social, 

estretament relacionada amb l'acció col·lectiva, la cohesió i la interacció activa de la persones 

amb els recursos locals i com a mecanisme per a la inserció sociolaboral. L'agricultura, i per 

extensió la resta de subsectors agraris, precisa d'un vincle amb el territori que contribueix a fer 

d'aquesta pràctica un element clau en el desenvolupament local de territoris rurals i 

periurbans, vertebrant la gestació de projectes innovadors, creant noves oportunitats 

d'ocupació –tant per a persones en risc d'exclusió com per a la població en general–, teixint 

xarxes de cooperació, ajudant a fixar població al territori i ampliant la dotació de serveis en 

aquestes àrees, en les quals sovint hi ha dèficit de centres, recursos, serveis i professionals 

sociosanitaris que atenguin les necessitats dels col·lectius més vulnerables. 

Aquesta nova agricultura aposta per un model agroalimentari socialment més just i 

compromès que aposta per l'accés directe a productes ecològics, amb la mínima càrrega 

energètica possible i amb valor social afegit. Les persones consumidores accedeixen a aquest 

nou model a través de la compra directa en l'explotació, grups i cooperatives de consum i 

establiments especialitzats, materialitzant un consum responsable com a acció conscient de 

crítica i denúncia del sistema agroalimentari hegemònic i reivindicant la sobirania alimentària 

dels pobles (López i Fernández, 2003; Carbone et al., 2007; Schneider, 2008). El canvi en la 

situació dels territoris rurals, juntament amb l'emergència d'una nova pagesia, les innovacions 

socials i les noves tendències en el sector dels serveis, han contribuït a teixir noves aliances 

entre agricultura i societat. En aquest context, l'AS emergeix com una estratègia per oferir 

solucions i respostes a problemes i necessitats presents en la societat actual, les quals 

sorgeixen en la majoria de les ocasions des de la implicació i participació de la ciutadania, amb 

la finalitat d'esmenar les manques (i sovint també la ineficiència) de les polítiques públiques en 

l'esfera social, del desenvolupament rural i local i de les polítiques agràries. 

En la concepció capitalista de l’agricultura la natura ocupa un paper subsidiari, produint-se 

importants impactes ambientals a causa de l’ocupació intensiva del territori,  l’excessiva 

pressió sobre els recursos naturals, l’ús de productes químics i d’organismes modificats 

genèticament, amb destacats efectes nocius per a la salut de les persones. Aquesta tendència 

s’agreuja degut també a altres factors com la promoció del monocultiu davant la diversitat del 

policonreu o l’erosió del terreny a causa de l’abandonament dels camps i dels mètodes 

tradicionals de manteniment del territori, molt especialment en les àrees rurals perifèriques i 

de muntanya (Barrachina, Tulla, 2010).  

A la dècada 1980 s’inicia la implantació organitzada de la multifuncionalitat rural com un 

procés d’integració del desenvolupament rural, on l’activitat agrària es considera 

econòmicament residual (Armesto, 2005). Es posa l’accent en el turisme rural, l’ecoturisme o 

els esports d’aventura, complementats amb els valors culturals del patrimoni natural i 

construït i les activitats artesanals lligades al territori, recuperant antics oficis i productes. 

Tanmateix, l’activitat agrària és concebuda com una activitat que pot ajudar a construir models 

econòmics alternatius que no estiguin basats exclusivament en el turisme. Aquesta nova 
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concepció ha fet canviar el paper de l’agricultura i dels pagesos en la societat i el món rural 

actual, i ha donat lloc al sorgiment d’una nova pagesia, amb una nova consciència, nous valors 

i noves maneres de produir (Monllor, 2011). Aquesta pagesia emergent porta una sèrie de 

valors -com la producció ecològica de proximitat, la utilització de varietats autòctones, algunes 

recuperades després de temps en l’òblit per ésser poc productives, el rebuig a l’ús 

indiscriminat de productes químics, etc.- que respon a les expectatives de certs grups de 

consumidors que busquen en el producte agroalimentari característiques relacionades amb un 

estil de vida més saludable, amb consciència ambiental i crítica al model agroalimentari actual 

(Carbone, Senni, 2010). En aquest sentit l’AS apareix com una activitat que desenvolupada en 

el marc d’aquest canvi de model i per part d’aquesta nova pagesia. Esdevé, a més, una activitat 

que pot ajudar al desenvolupament rural i local, de forma aïllada, i regional si es construeixen 

xarxes de cooperació entre els diversos promotors. A Catalunya comencen a sorgir diverses 

iniciatives i xarxes que ajuden a la distribució dels productes, donen suport als emprenedors, 

ofereixen formació i orienten en la cerca de finançament, entre d’altres funcions.  

L’AS també pot contribuir a dissenyar plans de desenvolupament rural que ajudin a millorar la 

situació del territoris no urbans. La naturalesa del Desenvolupament Rural Sostenible (d’ara en 

endavant DRS) inclou una doble perspectiva. Per una banda, integrar (verticalment o 

horitzontal) les diverses activitats en el territori rural i, per l’altra, analitzar transversalment els 

múltiples aspectes (socials, econòmics, culturals, polítics, ambientals, benestar de la població, 

etc.) que hi conflueixen. En front de l’especialització productiva cal tenir en compte el conjunt 

de funcions que es poden desenvolupar en un territori. Segons la definició de la FAO (2013), el 

DRS abraça l’agricultura, l’educació, la salut, les infraestructures, l’allotjament, a més de 

l’ocupació no agrària, les institucions rurals i el poder de satisfer les necessitats dels grups més 

vulnerables de les societat rurals. 

En aquest sentit, pel DRS és més important el benestar social i econòmic de la població, que es 

una mesura de la qualitat de vida de la població rural, que no pas la “renda econòmica, 

valoració quantitativa de l’economia d’un territori. El DRS, doncs, hauria de combinar les 

polítiques econòmiques, socials i ambientals sota el principi que els recursos emprats han de  

ser reposats i les accions no han de comprometre el benestar de les generacions futures. 

D’aquesta manera es limita el concepte de “creixement”, entès com un increment de les 

magnituds econòmiques i la riquesa, i s’aposta per la millora de la qualitat de vida, l’accés als 

equipaments i als recursos, la cohesió social i la minimització de les desigualtats, l’ús 

responsable dels recursos i la protecció del medi ambient, entre d’altres.  

Actualment, i davant de la situació de crisis econòmica, cal considerar també altres 

enfocaments per al desenvolupament, com per exemple el concepte de “resiliència” aplicat al 

desenvolupament i la cohesió territorial. La resiliències és la capacitat d’un sistema eco-social 

per absorbir-ne les pertorbacions i reorganitzar-lo, sota la pressió de les forces del canvi, 

aconseguint mantenir la major part de les funcions, estructura, identitat i realimentació de 

l’esmentat sistema. D’aquesta manera, el canvi s’entén com un procés social dinàmic, 

determinat en part per la capacitat de les comunitats d’actuar col·lectivament per a resoldre 

problemes comuns.  

L’AS, com a activitat de l'economia social, solidària i cooperativa, obvia els plantejaments 

únicament econòmics i s'enfoca en com utilitzar els recursos locals per a un desenvolupament 
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econòmic resilient, que atengui les necessitats socials, aporti un major benestar individual i 

col·lectiu i fomenti la sostenibilitat econòmica, ambiental, social i territorial (Walker i Salt, 

2006). En aquest sentit, aquesta pràctica apareix com una estratègia per generar economies 

locals de nova creació, més centrades en les especificitats, les potencialitats i les oportunitats 

de cada territori, que en les tendències i la connectivitat amb l'economia global (Estela, 2015). 

És per això que l’AS es presenta amb diferents formes en diferents territoris, heterogeneïtat 

resultat de les estratègies de resiliència de cada territori per donar resposta als seus reptes i 

adaptar-se als canvis. 

Per altra banda, el desenvolupament regional fa referència a les polítiques d’ajuda i a les 

accions, internes o externes, per aconseguir que puguin millorar les àrees amb un menor 

desenvolupament econòmic (Foster, Sen, 1997), emprant una combinació de les polítiques 

regionals i sectorials que fomentin la integració d’àrees menys afavorides a una dinàmica 

sostenible de desenvolupament econòmic i social. A la Unió Europea, la Política Agrària 

Comunitària (PAC) i, el Marc Estratègic Comunitari (Common Strategic Framework) (Willems, 

2013) consideren que l’agricultura és un factor clau i estratègic en el desenvolupament dels 

països europeus, no només per la seva funció productiva, sinó també per totes les altres 

funcions que hi té associades, les quals poden contribuir a millorar la cohesió territorial i social. 

En aquest sentit, encara que no aparegui de manera explícita, es considera que l’AS pot 

generar aquest valor afegit a l’incidir, no únicament en l’activitat agrària, sinó  també en la 

sanitat, els serveis, el medi ambient, la recerca i l’ocupació. És per això que és necessari que els 

governs dels diferents països de la UE, i, per tant, les polítiques comunes, promoguin accions 

de suport i promoció d’aquesta pràctica.  

Des de 1989, els fons estructurals per a les regions rurals de la Unió Europea (UE), definits en 

les diverses Polítiques de la Comunitat Agrària (PAC), han tingut tres objectius principals: 

compensar el desequilibri territorial a partir de l'accés a les oportunitats econòmiques i socials, 

corregir les desigualtats socioeconòmiques com la discriminació per raons de gènere, edat o 

origen, i promoure la protecció del medi ambient i l'aplicació gradual de les polítiques 

sostenibles (Esparcia, 2000). En els darrers anys, alguns projectes d’AS s’han servit dels ajuts 

comunitaris derivats de les polítiques de diversificació econòmica, d’inclusió social i de 

desenvolupament rural, com els programes Leader, per impulsar la seva activitat, però encara 

cal una aposta ferma per incorporar aquesta línies als programes de desenvolupament rural, 

local i regional. D’aquesta manera, si es reconegués de manera explícita l’AS com un element 

important per al desenvolupament de l’economia rural al Horizon 2020 framework programme 

(2014-2020) es podrien aconseguir finançament del Fons Estructurals Europeus, com el Fons 

Europeu Agrari pel Desenvolupament Rural (FEADER), el Fons Social Europeu (FSE) i el Fons 

Europeu de Desenvolupament Regional, accedint a noves vies de finançament per endegar 

nous programes, enfortir el sector i donar suport a la creació de noves iniciatives. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. PLANTEJAMENT METODOLÒGIC 

La metodologia de la recerca s'ha estructurat en diferents fases amb la finalitat d'assolir 

l’objectiu principal del projecte que és definir les característiques bàsiques que determinen les 

entitats d’AS a Catalunya i poder establir una sèrie de recomanacions per a l’impuls d’aquesta 

pràctica. 

En termes generals, la proposta metodològica se centra en l’avaluació de l’impacte 

socioeconòmic d’una mostra representativa de 10 projectes d’AS, a partir de l’elaboració de 

l’estudi de viabilitat econòmica i de model de negoci i de l’anàlisi del retorn social de les 

inversions. Per tal de dur a terme aquesta proposta s’han utilitzat dues eines metodològiques: 

el Business Model Canvas per a la generació del model de negoci i l’SROI (Social Return on 

Investment o Retorn Social de la Inversió) per a l’avaluació del retorn social de les inversions. 

Les diferents fases de la metodologia consisteixen en una etapa inicial d’aprofundiment en el 

coneixement de les eines emprades, seguida d’una segona etapa de revisió bibliogràfica i 

documental, una tercera etapa d’elaboració de l’anàlisi estadístic i cartogràfic a partir de 

l’actualització de base de dades original d’entitats d’AS i una quarta etapa de treball de camp 

per a la implementació de les dues eines metodològiques utilitzades en aquest projecte. 

4.1.1. Aprofundiment en les metodologies d’anàlisis  

Inicialment s’han realitzat vàries sessions de formació de les eines metodològiques Business 

Model Canvas i del Retorn Social de la Inversió (SROI). En primer lloc alguns membres de 

l’equip van assistir al seminari “SROI – Anàlisi del retorn social de la inversió: de la teoria a la 

pràctica” i al seminari “Aplicació de la metodologia SROI” a l’Escola Empresarial Cooperativa 

Aposta durant els mesos de juny i juliol del 2014. En segon lloc es va assistir al primer mòdul 

del “Cicle formatiu del RScat: Eines i metodologies per implantar la responsabilitat social a les 

empreses”, el qual tenia per títol “SROI: anàlisi del retorn social de la inversió” amb la 

consultora Nekane Navarro i que va tenir lloc a l’abril del 2015 al Palau Macaya de Barcelona. 

Seguidament, al març de 2015 es van realitzar un seguit de formacions ad hoc sobre les dues 

metodologies de la recerca, dirigides als membres de l’equip ERAS i oberta a les entitats d’AS 

que havien estat seleccionades per a l’estudi. La primera sessió va ser d’introducció a la 

metodologia CANVAS, i va estar  duta a terme per la Laia Sendra Castrelo. Posteriorment es va 

realitzar dues sessions més sobre la metodologia SROI: la primera durant el mes d’abrili la 

segona durant el mes de maig, les quals van estar conduïdes per la Yolanda Rueda. 

4.1.2. Revisió bibliogràfica i documental 

La primera fase metodològica ha consistit en realitzar una revisió bibliogràfica i documental, 

realitzant una recerca més aprofundida sobre el fenomen de l'AS i d'altres conceptes 

relacionats a l'AS com és el Care Farming o el Green Care for Agriculture a través de la consulta 

de les principals publicacions científiques. A més, s'ha dut a terme una recerca bibliogràfica 

d'altres temàtiques d’estudi com la geografia rural i la multifuncionalitat agrària, l’economia 

social i solidària (SSE) i els efectes de la crisi econòmica sobre la societat que ens han estat 
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d’utilitat per poder contextualitzar el fenomen de l’AS (veure apartat 3.3). Tota aquesta 

recerca bibliogràfica i documental actual no ha partit de zero, i s’ha fet a partir de la feina 

realitzada al primer projecte de recerca, cosa el què ha permès actualitzar i ampliar el marc 

teòric i conceptual inicial.  

És important destacar que una de les tasques rellevants realitzades ha estat la detecció d’altres 

grups de recerca de la resta de la Península Ibèrica que treballin sobre el fenomen de l’AS o 

sobre temàtiques vinculades al concepte de l’AS, tal com s’ha comentat en l’apartat 3.3.1. 

4.1.3. Revisió i actualització de la Base de Dades de l’Agricultura Social a Catalunya 

La següent fase metodològica ha consistit en la creació d’una base de dades que ens permetés 

elaborar un anàlisi estadístic i cartogràfic per tal de definir la situació actual de l’AS a 

Catalunya. Aquesta base de dades ha estat creada a partir de la base inicial generada en el 

primer projecte de recerca sobre AS del Programa RecerCaixa, la qual ha estat ampliada i 

actualitzada mitjançant la consulta de diferents fonts documentals relacionades amb el sector 

de l’AS, la consulta web i l’enviament per correu electrònic d’un formulari creat per tal de dur a 

terme la recollida i actualització d’aquesta informació, a partir d’una eina participativa com és 

el Mapa col·laboratiu que explicarem més endavant.  

Pel que fa a la recerca de noves experiències d’AS, com els horts socials i comunitaris, s’ha 

consultat el llistat de la Comissió d'Horts municipals i socials del web de la Xarxa de Ciutats i 

Pobles cap a la Sostenibilitat, fent una selecció de tots aquells projectes d’horts municipals i 

socials que tinguessin com a premissa el fet de treballar amb col·lectius amb risc d’exclusió o 

bé que incloguessin un programa d’inclusió social en el seu projecte. Cal dir que també s’ha 

tingut en compte tots els horts creats per a la gent gran ja que aquest és un col·lectiu 

vulnerable i per tant dins de l’àmbit del nostre estudi. També s’ha consultat el llistat de de la 

Xarxa d’Horts Urbans de l’Ajuntament de Barcelona i s’han inclòs aquells horts socials que 

complien els requisits mencionats anteriorment. També s’han inclòs altres experiències d’horts 

socials presents a altres municipis del territori català. 

Els nous registres d’entitats d’AS que treballen en àmbits com la inserció laboral, l’educació i la 

formació o la teràpia, s’han inclòs a partir de diferents vies com la cerca per la xarxa, 

l’assistència a xerrades o la participació en actes vinculats a l’AS i la col·laboració d’informants 

que han participat en l’elaboració del mapa col·laboratiu. Ha estat especialment important 

l’aportació de nous projectes arrel la participació de l’equip de recerca  com a membres del 

jurat del Premi de Huertos Educativos y Ecológicos organitzat per la Fundació Triodos i 

l’Associació Vida Sana, en la categoria d’Agricultura Social. 

La informació recollida a la base de dades procedent del primer projecte s’ha reclassificat en 

noves categories, simplificant-ne algunes i eliminant unes altres per tal d’acotar l’abast de la 

recerca i fer més senzilla la consulta dels registres. Així doncs les diferents categories d’aquesta 

base de dades recullen informació bàsica de les entitats d’AS com són l’activitat principal que 

desenvolupen, la seva localització o el tipus de col·lectiu amb els que treballen. A partir 

d’aquesta informació i de les coordenades cartogràfiques s’han pogut elaborar una sèrie de 

mapes que mostren les principals característiques del sector a Catalunya. A continuació es 
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detalla els camps que s’han tingut en compte per a la base de dades, per poder consultar la 

informació detallada d’aquesta podeu consultar els Annexos. 

Taula 4.1. Llistat dels camps de la Base de Dades sobre l’AS a Catalunya (2017) 

 

CATEGORIES  DE LA BdD 

1. Identificador gràfic (ID) 

2. Entitat 

3. Classificació general 

4. Any de creació 

5. Àmbit d’actuació 

6. Forma jurídica 

7.  Modalitat d'inserció dels col·lectius 

8. Adreça 

9. Codi postal 

10. Municipi 

11. Tipus d'activitats 

12. Col·lectius atesos 

13. Presència de criteris agroecològics 

14. Coordenades UTM 

15. Telèfon 

16. Web 

17. Correu electrònic 

 

Font: elaboració pròpia. 

 

L’ampliació de la informació recollida es deu a l’ampliació realitzada en els àmbits d’actuació 

de les entitats, considerant no només les entitats que es dediquen a la inserció sociolaboral 

sinó també a la teràpia, la rehabilitació, l’educació i formació i als horts socials. Encara que en 

els últims anys hem pogut observar un important augment d’entitats d’AS, el creixement del 

nombre de registres de la BdD no correspon exclusivament a aquest impuls, sinó també al 

canvi en els criteris de selecció de projectes i l’ampliació dels criteris del que considerem AS. 

4.1.4. Elaboració del Mapa col·laboratiu 

Per tal de dur a terme la recollida i actualització de la informació necessària per l’elaboració de 

la base de dades s’ha realitzat una recerca col·laborativa. Aquesta fase ha tingut com a 

objectiu principal ampliar la BdD de les iniciatives existents d’AS en el territori català per tal de 

tenir un major coneixement de la dinàmica i la pluralitat del sector, a través de la participació 

d’agents clau del sector i persones properes. Aquesta eina participativa consisteix en un 

formulari d’enquesta Google Form per incorporar nous registres a la BdD, al qual qualsevol 

persona hi pot accedir. D’aquesta manera preteníem poder disposar d'una visió general del 

sector, ajudant a crear sinergies entre diferents iniciatives i a fer avançar la recerca d'aquesta 

pràctica d'economia social i solidària. Posteriorment a la rebuda de la informació, l’equip de 

recerca revisava si la informació facilitada era correcte, la afegia a la base de dades i acaba 

d’introduir les coordenades per poder tenir la informació necessària per a la seva 

georeferenciació. 
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La informació s’ha cartografiat a través d’Instamaps15, una plataforma de web oberta per a la 

creació, distribució i difusió de mapes a Internet, creada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya16.  

Per tal de realitzar la creació del mapa col·laboratiu de l’AS a Catalunya s’han seguit 4 fases, 
que exposem a continuació: 
 
La primera fase ha estat el disseny del mapa, en la qual s’ha començat tenint en compte altres 

mapes col·laboratius. Aquest fet s’explica per l’ús cada vegada més estès de les TIC i per la 

necessitat de disposar de plataformes en xarxa que permetin intercanviar grans volums de 

dades i informació entre els diferents usuaris. Algunes iniciatives actuals són l’OpenStreetMap 

(OSM), com ja hem citat anteriorment, i que consisteix en un mapa d’accés lliure dissenyat per 

col·laboradors d’arreu del món. També trobem Mapping the commons, una iniciativa que s’ha 

estès a diferents ciutats del món i que pretén cartografiar els bens públics comuns, l’espai 

públic i d’accés lliure dels diferents entorns urbans. A Catalunya, també hi ha casos rellevants 

que aposten per la implicació ciutadana en el procés de cartografia de diferents tipus de 

recursos i pràctiques socials; normalment aquells que no estan representats pel poder 

hegemònic o que ocupen un lloc marginal. D’aquesta manera, la cartografia col·lectiva es 

transforma en una eina de reivindicació, com a mitjà per a donar visibilitat a realitats, discursos 

i relats que es desconeixen, s’obvien o s’amaguen. A continuació enumerem alguns casos de 

mapes col·laboratius que s’han pres de referència per a l’elaboració del Mapa Col·laboratiu 

d’AS a Catalunya: 

 

a) Mapa d’Innovació Social de Catalunya17 creat dins del marc del Projecte Barris i Crisi de 

l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la UAB. Aquest projecte consisteix en un 

recull d’iniciatives d’innovació social, agrupant les en diferents categories i definint diferents 

clústers territorials. 

b) Pam a Pam18 és un projecte de la Xarxa d’Economia Solidària i Setem Catalunya, consistent 

en un mapa d’establiments i entitats de consum responsable i economia social a Catalunya. 

Aquest està desenvolupat amb Leaflet19 i OpenStreetMap. La participació en aquest mapa es 

realitza a través de la pàgina web, en el qual cal un registre previ si es vol incorporar alguna 

mapa. Aquest projecte compta amb un equip de voluntaris, anomenats Xinxetes Taronges, que 

són persones relacionades amb l’activisme social i ambiental, principalment, els quals revisen i 

avaluen les aportacions que fan els voluntaris i es comprometen a afegir-ne de noves. 

 
c) Mapa de les entitats socials de Catalunya20

 de la Taula del Tercer Sector, consistent en un  

mapa/buscador d'entitats socials catalanes en el qual la ciutadania hi poden trobar, 

                                                           

 

16
 http://www.icgc.cat/ 

17
 https://barrisicrisi.wordpress.com/category/mapa-innovacio-social/ 

18
 http://pamapam.org/ca 

19
 http://leafletjs.com/ 

20
 http://www.tercersector.cat/mapa 

 

https://barrisicrisi.wordpress.com/category/mapa-innovacio-social/
http://pamapam.org/ca
http://www.tercersector.cat/mapa
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inicialment, els contactes (adreces, telèfons, web, correu electrònic) de prop de 3.000 entitats 

socials catalanes que formen part de les 32 federacions de la Taula del Tercer Sector. 

 

d) Mapa dels Espais de la Repera, un mapa de cooperatives de consum i productors 
agroecològics de Catalunya. 
 

En aquesta etapa s’ha creat el formulari en xarxa a partir del qual es recullen les dades, i al 

qual hi pot accedir qualsevol persona, entitat o institució per introduir les diferents iniciatives 

d’AS que coneguin. El formulari consta de dues parts, la primera, en la que es recullen les 

dades bàsiques del projecte o entitat, i la segona, on es demanen les característiques i 

elements que el defineixen. A banda, també hem explorat les eines per cartografiar i 

georeferenciar les dades obtingudes. El formulari elaborat s’exposa a continuació amb els 

principals camps que el conformen. El formulari és consultable al següent enllaç: 

http://agriculturasocialcat.wordpress.com/mapa-col·laboratiu. 

 

Taula 4.2. Dades bàsiques necessàries per l’elaboració de l’enquesta online. 

I. DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE 

Nom de l’entitat/s   
Nom del projecte (en el cas que sigui diferents del nom de l’entitat) 
Any de creació   
Adreça   
Codi postal   
Localitat   
Web   
II. CARACTERÍSTIQUES SOBRE EL PROJECTE 

1. Àmbit d’actuació 
(ampliem l’abast de la BdD a altres àmbits 
d’actuació de l’AS) 

Inserció laboral 
Educació i formació 
Teràpia 
Horts socials 
Altres 

2. Activitat principal Agricultura 
Ramaderia 
Artesania 
Transformació agroalimentària 
Treballs forestals i silvicultura 
Restauració i càtering 
Serveis 
Altres 

3. Criteris de producció ecològica Sí 
No 

4. Forma jurídica Administració pública 
Empresa privada 
Cooperativa de treball 
Fundació 
Entitat sense ànim de lucre 
No constituïda 
Altres 

5. Col·lectius atesos Persones amb discapacitat 
Persones amb trastorn mental 

Persones en situació d’atur 
Persones sense llar 
Persones nouvingudes 
Persones en situació de pobresa 
Persones de l’àmbit penitenciari 
Persones drogodependents 
Gent gran 

https://docs.google.com/forms/d/17KZG8UJmeiIN6HeTNztGlAjjLdIf_xu0msu3Y4cF_r0/viewform
https://www.google.com/url?q=http://agriculturasocialcat.wordpress.com/mapa-col%25C2%25B7laboratiu&sa=D&ust=1498036639586000&usg=AFQjCNG-Aun5F9MKSLqtGs0YVlKHroY2KA
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Dones 

Joves 
Infants 
Altres 

6.Modalitat d’inserció Centre Especial de Treball 
Centre de Teràpia Ocupacional 
Empresa d’Inserció 
Empresa Inclusiva 
Associació 
Altres 

Observacions   

Font: elaboració pròpia. 

La segona fase consistia en la recollida d’informació que es durà a terme a partir del formulari 

en xarxa. L’objectiu és que aquesta eina de recopilació de les dades pugui arribar al màxim de 

nombre de persones per tal de disposar d’un volum d’informació que abasti tot el territori 

català i censar així el major nombre d’iniciatives d’AS. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, 

aquest formulari s’ha enviat utilitzant les diferents xarxes socials (facebook, twitter), la pàgina 

web del projecte i també mitjançant el correu electrònic. S’ha fet difusió a les experiències 

d’AS ja recopilades anteriorment, als tècnics de promoció econòmica i serveis socials dels 

Consells i Diputacions, a persones i entitats en l’àmbit agroecològic, de l’emprenedoria social i 

del Tercer Sector i a persones i organitzacions de l’àmbit acadèmic. 

En la tercera fase s’ha verificat i georeferenciat la informació recollida. Una vegada ha estat 

recopilada, l’equip del projecte s’ha encarregat de verificar i sistematitzar la informació en una 

base de dades conjunta per tal de georeferenciar les entitats amb la informació corresponent.  

El resultat d’aquest procés dóna lloc a la base de dades amb la informació recollida i al mapa 

com a mitjà gràfic per difondre aquesta informació. 

Per últim, en la darrera fase es porta a terme la difusió dels resultats obtinguts, que serà 

principalment, a banda de la base de dades, un mapa en xarxa en el que es pugui consultar les 

dades de les entitats, amb l’objectiu de  difondre l’existència d’aquesta eina i aconseguir que 

esdevingui un suport pel sector de l’AS, per les institucions i per la comunitat. Per això s’han 

emprat canals de difusió propis, com les xarxes socials i el blog, així com els canals externs, 

com mitjans de comunicació, altres pàgines web o revistes especialitzades. 

 

4.1.5. Tractament cartogràfic i anàlisi territorial 

 

La informació recollida a la base de dades ens ha servit per georeferenciar les entitats d’AS i 

poder així realitzar l’anàlisi territorial del sector de l’AS. La tasca de la georeferenciació ha 

requerit d’un treball previ de localització i cerca de les coordenades UTM per a cada entitat 

prenent de referència el sistema de coordenades actual ETRS89. La vinculació de les 

coordenades amb les diferents localitzacions de les entitats ha estat possible mitjançant 

l’aplicatiu Vissir21, de consulta i descàrrega de mapes de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya. Així doncs, a cada entitat se li ha assignat un identificador gràfic propi i unes 

coordenades associades.  

                                                           
21

 http://www.icc.cat/vissir3  

http://www.icc.cat/vissir3
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La base de dades amb els 17 camps temàtics (veure taula 4.1) corresponents han permès tenir 

tota la informació recollida per realitzar el procés de georeferenciació elaborat amb ArcGis 10, 

un programari que treballa específicament per a la creació de Sistemes d’Informació 

Geogràfica (SIG). S’ha creat una base de punts amb les diferents experiències d’AS, i a aquesta 

se li ha vinculat la base de dades alfanumèrica amb la informació de les diferents categories. 

Aquest procés ha consistit en seleccionar aquells camps que es creien necessaris per a la 

generació dels diferents mapes temàtics que es presentaran posteriorment.  

4.1.6. Treball de camp i entrevistes amb profunditat 

 

El treball de camp ha estat una etapa que ha pres molta importància en el desenvolupament 

d’aquest projecte, tant per la nova informació aportada que s’ha pogut recollir al llarg d’aquest 

temps com pel seu abast temporal dins del marc de la nostra recerca. 

El treball de camp realitzat s’ha dut a terme per una selecció de 10 entitats d’AS, entre les 

quals trobem l’Ortiga Coop, Masia de Can Calopa, Horts de Can Salas, Fundació Casa Dalmases, 

Sambucus, Bolet Ben Fet, la Klosca, Delícies del Berguedà, RiuVerd i Aprodisca Ambientals i 

Ecològics. Ha estat un procés fonamental per a la recollida d’informació i la posterior aplicació 

de les metodologies emprades, un treball de camp que s’ha realitzat durant el període 

comprès entre el 23 de juny 2015 i el 10 de març de 2016. Durant aquestes dates s’han dut a 

terme dues trobades d’una durada aproximada de 4 hores cadascuna amb cada una de les 

entitat, amb un total de 8 hores dedicades a cada projecte per a recopilar la informació 

necessària per aplicar les diferents eines metodològiques plantejades a la recerca. Aquest 

temps s’ha vist ampliat posteriorment per múltiples consultes via telefònica, correu electrònic 

o trobades addicionals per aclarir diferents aspectes sobre els aspectes analitzats. A les 

trobades hi han assistit diferents membres del l’equip ERAS i les persones responsables de 

l’entitat entrevistada.  

Pel que fa al contingut de les trobades, en la primera reunió s’ha recollit la informació referent 

als principals blocs per elaborar el model de negoci i la viabilitat econòmica de l’entitat i, 

seguidament, per determinar la primera fase de la metodologia SROI. En la segona trobada es 

va informar dels aspectes metodològics i de la planificació temporal segons les diferents fases 

del projecte als responsables de l’entitat. Però aquesta segona trobada va servir sobretot per 

treballar conjuntament sobre les primeres aproximacions realitzades de la metodologia SROI 

de l’entitat i es va recollir la informació necessària per desenvolupar i concloure la metodologia 

SROI. Les tasques en detall realitzades en aquesta segona trobada van consistir en recollir els 

canvis que genera l’activitat de l’entitat en els diferents grups d’interès (stakeholders), la 

magnitud d’aquests canvis i com poder-los mesurar. A més d’això, els responsables de les 

entitats van proporcionar les dades econòmiques de l’entitat necessàries per dur a terme 

l’avaluació del retorn social; les dades que varen quedar pendents o els dubtes que van sorgir 

posteriorment es van resoldre via telefònica o bé per correu electrònic. 

La metodologia SROI aplicada als 10 casos d’estudi seleccionats ha comportat un laboriós 

procés de recollida i tractament de les dades. Som conscients que el gran volum de dades amb 

el que s’ha treballat pot haver comportat certs errors en el seu tractament, ja que l’accés a les 

mateixes i el control de tota la informació en alguns moments no ha estat fàcil. En alguns casos 

les dades proporcionades pels propis responsables de les entitats han estat desagrupades o bé 
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prèviament tractades, fent difícil en alguns casos la validació d’aquestes. És per això que els 

resultats obtinguts pretenen ser una aproximació al retorn social de les entitats estudiades, 

realitzant un estudi el més rigorós i detallat possible, el qual ha estat supervisat i validat per 

una assessora acreditada en la metodologia SROI. 

4.1.7. Verificació i retorn dels resultats obtinguts 

Durant el procés d’elaboració dels resultats alguns membres de l’equip varen fer dues sessions 

de consultoria referents a la metodologia SROI, amb la Yolanda Rueda, responsable de 

l’empresa Nephilia Health Partnership, S.L. i membre del comitè avaluador de l’SROI a Espanya. 

Aquestes sessions varen tenir una durada de 2 hores cada sessió i es van dur a terme en els 

dies 4 de març de 2016 i 3 d’octubre de 2016 al Departament de Geografia de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Aquestes trobades van servir per analitzar i supervisar el tractament 

de les dades recollides durant el procés de camp i també es varen resoldre alguns dubtes que 

havien sorgit durant el procés de treball.  

Els resultats obtinguts del projecte es van retornar i comunicar a les entitats d’AS 

seleccionades en el marc de les la Jornada tècnica “L’Agricultura Social a Catalunya: anàlisis del 

sector i reptes de futur” organitzada pel Departament Geografia de la UAB. L’acte formava 

part del Programa Anual de Transferència Tecnològica (PATT) del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació, i es va celebrar a la Masia Can Calopa de Dalt situada al Parc 

Natural de Collserola el 31 de març de 2017. Aquesta jornada va tenir un doble objectiu, per 

una banda, mostrar l’evolució i la dinàmica del sector de l’AS a Catalunya i emmarcar-lo dins 

del context europeu, i per l’altra, mostrar els principals resultats obtinguts de l’anàlisi de 

viabilitat econòmica i avaluació del retorn social, concloent així una de les fases principals de la 

metodologia SROI. 

La jornada es va obrir amb l’exposició d’una primera aproximació als resultats de la recerca 

realitzada. La primera ponència va anar a càrrec de l’Antoni F. Tulla, que va destacar el paper 

innovador de l’AS en el desenvolupament rural i local en el marc de la multifuncionalitat 

agrària i va definir l’AS com una pràctica que alberga un ampli ventall d’activitats que tenen en 

comú la producció, transformació i comercialització de productes agroalimentaris i la inserció i 

atenció sociosanitària a col·lectius en risc d’exclusió social. També va destacar algunes de les 

aportacions que podem atribuir a aquesta pràctica, com l’apoderament de persones 

socialment vulnerables, la promoció i l’establiment de vincles entre l’economia social i 

solidària i l’agroecologia o l’ampliació i consolidació de serveis de suport sociosanitària a les 

àrees rurals per a la població en risc d’exclusió social, entre d’altres. 

Posteriorment, en la primera taula rodona, les intervencions de l’Ana Vera i la Natàlia 

Valldeperas van destacar els punts més rellevants de la diagnosi del sector realitzada en el 

marc del projecte d’investigació “L’Agricultura Social en el desenvolupament local i l’ocupació 

de col·lectius en risc d’exclusió social” (2011ACUP00023, finançat pel Programa RercerCaixa) i 

l’explicació de la metodologia participativa utilitzada per a l’obtenció dels resultats. També es 

va presentar el cens actual de les iniciatives d’AS a Catalunya. 

A la segona taula rodona, van intervenir la Laia Sendra i en Carles Guirado, membres de l’equip 

de recerca que van exposar els principals resultats obtinguts mitjançant l’aplicació de les 
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metodologies Canvas Model Generation i SROI. En aquestes intervencions es va deixar palès 

com l’AS és una pràctica amb un elevat retorn social, com explicarem amb més detall en 

posteriors apartats d’aquest informe, i com les entitats aposten per un producte de qualitat, 

de proximitat, amb valor social i que contribueixi a millorar el seu entorn. 

Per acabar la jornada es va organitzar una dinàmica participativa en la que es volia donar veu a 

les experiències d’AS i a les persones assistents i que contribuïssin a crear un marc d’anàlisi del 

sector de l’AS a Catalunya i esbossessin algunes línies futures d’actuació. Això és va dur a 

terme mitjançant l’adaptació de la dinàmica participativa World Cafè, una metodologia que 

permet conversar sobre un tema, en aquest cas relacionat amb l’AS, en un ambient relaxat. Les 

converses que sorgeixen es van entrellaçant entre elles i construint-se sobre les anteriors a 

mesura que les persones es desplacen en els grups establerts. És així com s’afavoreix el 

descobriment de noves perspectives, les que ens poden dur a noves preguntes o temes que 

són importants en la temàtica tractada. L’objectiu és crear coneixement i “pensar junts” per 

poder passar a l’acció en el futur i assumir els reptes del sector. Els resultats d’aquesta 

dinàmica s’expliquen amb més detall a l’apartat 8.2 del present informe. 

4.2. BUSINESS MODEL CANVAS I ESTUDI ECONÒMIC 

4.2.1. El Business Model Canvas 

El Business Model Canvas és una eina metodològica que permet analitzar i visualitzar de forma 

clara, àgil i senzilla la proposta i la cadena de valor de qualsevol iniciativa, ajudant a definir un 

model de negoci rendible i sostenible. 

L’eina, creada per Alex Osterwalder al seu llibre Business Model Generation (Osterwalder, 

Pigneur, 2010), permet definir la proposta de valor respecte els segments de clients, i decidir 

com es genera aquest valor, i com es fa arribar als clients en un senzill esquema visual de 9 

elements clau: clients, proposta de valor, relacions amb els clients, canals, ingressos, activitats 

clau, recursos clau, aliances clau i costos.  

Figura 4.3. Elements principals de l’anàlisi del Business Model Canvas. 

 

Font: Osterwalder i Pigneur, 2010 

http://www.businessmodelgeneration.com/
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Per crear el Business Model Canvas i identificar aquests 9 elements clau es comença per definir 

la proposta de valor diferenciada que s’ofereix als clients. Seguidament es descriuen els 

clients, definint-ne els diferents segments mitjançant un arquetip de client tipus. Aquesta 

proposta de valor s’ha de fer arribar als clients a través d’uns canals determinats, i d’aquest 

intercanvi se’n generen unes relacions amb els clients. El resultat és la generació d’uns 

ingressos per les vendes. A l’altra banda del Business Model Canvas defineix tot allò que cal 

per generar o produir aquest valor, producte o servei. Per una banda es defineixen els recursos 

clau amb els que es poden dur a terme aquelles activitats clau que s’han de realitzar per a 

generar el producte o servei així com també els socis clau necessaris que ha de tenir el 

projecte. Aquesta part del Business Model Canvas genera una estructura de costos. 

L’eina originàriament està pensada per treballar-la de manera visual plasmant el model de 

negoci en un sol cop d’ull. En el nostre cas, a més, l’hem utilitzat per fer un anàlisi més detallat 

partint dels mateixos nou blocs i de l’ordre que s’utilitza però entrant en profunditat en 

cadascun dels blocs . 

Per obtenir la informació necessària dels nou blocs Business Model Canvas22 per a cadascuna 

de les deu entitats analitzades, s’ha realitzat una entrevista en una trobada mantinguda amb 

les entitats d’una durada aproximada de 3 hores. Durant aquesta primera trobada vàrem 

treballar el model de negoci de l’entitat mitjançant preguntes relatives a cadascun dels blocs. A 

l’oficina es va realitzar un treball previ de cerca d’informació i de plantejar una primera versió 

del model de negoci que, de manera intuïtiva, vàrem omplir i fer-ne diferents reflexions així 

com un llistat amb preguntes a realitzar. L’objectiu era que en el moment de la trobada 

preguntéssim i valoréssim tots els aspectes del Business Model Canvas, però la informació que 

preval a l’informe és la facilitada per l’entitat segons el seu criteri. Posteriorment a la trobada 

hi ha hagut una feina de redacció de la informació obtinguda (amb el suport de la gravació de 

l’entrevista) per tal d’elaborar la descripció detallada del model de negoci.  

Pel que fa a la obtenció de les dades en general, la comunicació amb les entitats ha estat fàcil i 

fluida. Els nostres interlocutors/es sempre han estat persones que coneixen molt bé el 

projecte i l’entitat i en les entrevistes ens vàrem facilitar la gran majoria de la informació 

requerida. Si en algun cas ha mancat alguna informació el/la nostre interlocutor/a ens ho va 

enviar per correu electrònic dies després.  

4.2.2. Estudi econòmic 

Per desenvolupar l’estudi econòmic s’ha demanat a les entitats dos tipus d’informació: el 

balanç de situació i el compte d’explotació, ambdós per a l’any 2015. El Balanç de Situació és 

un document comptable que reflecteix la situació patrimonial, és a dir, el conjunt de béns, 

drets i obligacions que té l’entitat, en un moment determinat. El Compte de Resultats (Compte 

d’Explotació o Compte de Pèrdues i Guanys) és un document comptable que relaciona els 

ingressos i les despeses d’un exercici determinat, fruit de l’activitat de l’entitat. Aquest ens 

                                                           
22

 La informació que es reflecteix al Business Model Canvas en referència als ingressos són aquells que provenen de 

l’activitat directe de l’entitat, no s’han tingut en compte les subvencions i/o ajudes d’entitats o administracions 

públiques ni tampoc entitats privades. Aquesta informació queda reflectida a l’apartat 6.2 on es detalla la 

informació de cada entitat 
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indica si el resultat de l’exercici és d’excedent, en cas que els ingressos siguin superiors a les 

despeses, o de pèrdua, en cas que les despeses siguin superiors als ingressos.  

Per aconseguir aquests documents comptables s’han enviat diferents correus electrònics a les 

entitats demanant aquestes dades així com informació complementària durant les diferents 

entrevistes. La majoria de les entitats han facilitat la informació en el termini establert i a 

d’altres s’ha hagut de fer un seguiment posterior mitjançant trucades i correus electrònics. 

Però hem de destacar que aquestes dades no s’han obtingut per a totes les entitats. 

Concretament per a una d’elles només s’ha facilitat el compte d’explotació i no el balanç de 

situació i per a una altra entitat no s’ha aconseguit cap tipus d’informació econòmica. Així 

doncs, quan s’analitza el balanç de situació i els ràtios econòmics-financers es fa en base a 8 

entitats, i quan s’analitza el compte d’explotació es fa en base a 9 entitats. 

Tal com s’explica a l’apartat 7.2.1., aquesta dificultat en aconseguir algunes dades 

econòmiques ve donada en part per la dificultat que la pròpia entitat disposi de les dades 

demandades ja que, en algunes ocasions, quan la entitat forma part d’una empresa matriu, la 

comptabilitat es realitza de manera consolidada per a tot el grup i obtenir les dades 

desagregades ha comportat una feina extra que no en totes les ocasions s’ha realitzat de 

manera complerta.  

4.3. SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI) 

4.3.1. Orígens i evolució 

El mètode SROI neix l’any 1997 als Estats Units quan la Roberts Enterprise Development Fund 

(REDF)23, una entitat del Tercer Sector Social que fomenta la inserció sociolaboral de persones 

en risc d’exclusió, va voler aplicar una metodologia que permetés mesurar l’impacte d’entitats 

sense afany de lucre i d’empreses socials de la ciutat de San Francisco. Per abordar tal empresa 

la REDF va desenvolupar la primera aproximació al mètode SROI, amb el que pretenia avaluar 

l’impacte social, econòmic i ambiental dels canvis que generaven aquestes entitats. Alguns 

anys més tard, al 2004, davant de la popularització d’aquesta metodologia en àmbits 

institucionals i filantròpics, s’impulsa la creació de la The SROI Network, una xarxa europea per 

establir estàndards d’aplicació, coordinar accions formatives, assessorament d’experts i 

d’auditoria d’informes i per difondre la metodologia com una eina per mesurar el valor del 

retorn social. Actualment, la SROI Network rep el nom de Social Value International24 i aglutina 

19 xarxes nacionals, entre les quals no hi són presents cap institució catalana ni espanyola. Tot 

i que existeixen alguns anàlisis SROI a institucions i entitats socials catalanes, la manca de 

presència en organismes internacionals demostra la novetat en l’aplicació d’aquest mètode al 

nostre territori i el camí que queda per recórrer. 

 

 

 

                                                           
23

 Per més informació: http://redf.org/  

24
 Per més informació: http://socialvalueint.org/  

http://redf.org/
http://socialvalueint.org/
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4.3.2. Per què i com mesurar 

La utilitat de l’SROI radica en varis aspectes, principalment en què és una metodologia que 

quantifica no només el valor econòmic sinó també el valor social i ambiental. És també una 

bona eina per emprar i distribuir els recursos públics i privats de manera eficient i efectiva. A 

més també permet revisar els objectius i avaluar els resultats obtinguts, així com comunicar el 

canvi general i el valor de l’impacte. 

L’SROI és una metodologia que serveix per mesurar l’impacte que té una inversió en una 

activitat o projecte concret, i com ja s’ha dit, se centra en el valor generat en les tres 

dimensions. La dimensió social inclou tots els canvis associats en la millora de la qualitat de 

vida dels agents implicats, la dimensió econòmica, les despeses, els ingressos i els canvis 

associats al desenvolupament local. La dimensió ambiental es vincula especialment als canvis 

en la millora ambiental del territori: en la biodiversitat, la prevenció dels incendis forestals, 

l’augment de varietats autòctones i la recuperació de terres de conreu. 

4.3.3. Què és l’SROI? Etapes i resultats 

SROI és una eina metodològica que ens permet generar coneixement a qualsevol escala, des la 

comunitat fins a una organització o projecte concret, i en la que s’integren a tots els agents 

d’interès involucrats en la iniciativa o entitat analitzada. És un mètode que permet calcular el 

valor dels canvis generats en base a les inversions realitzades, presentant al final del procés 

una ràtio concreta que ens mostra quin és el retorn social per cada euro invertit. D’aquesta 

manera, una ràtio de 4:1 indica que per cada euro invertit l’organització analitzada genera 4 

euros en valor social. No obstant això, l’SROI també és un anàlisi detallat dels canvis generats 

per l’activitat de l’entitat analitzada i dels actors que intervenen en aquests, anant més de la 

xifra final obtinguda. Esdevé una radiografia sobre l’activitat d’una entitat en un període 

concret, amb informació interessant per analitzar la feina feta i elaborar possibles accions 

estratègiques per millorar el funcionament i l’impacte.  

La metodologia SROI pot aplicar-se en dos tipus d’anàlisi diferents segons l’objectiu que es 

pretengui assolir. Per una banda tenim l’anàlisi SROI avaluativa o retrospectiva, la qual es 

realitza retrospectivament i es basa en resultats (outputs) reals que ja han tingut lloc (per 

exemple, sobre un any vençut, sobre el que es disposen dades concretes de l’activitat 

desenvolupada). Per altra banda, hi ha l’anàlisi prospectiva o de pronòstic, la qual intenta 

realitzar una predicció sobre quin serà el valor social si s’assoleixen els resultats esperats (per 

exemple, sobre els objectius que s’esperen assolir durant l’any següent).  

En aquesta investigació s’han realitzat anàlisis SROI avaluatives, aplicant la metodologia SROI a 

resultats reals dels anys 2014 o 2015, depenent de la disponibilitat de dades, de les 10 entitats 

d’AS seleccionades. En definitiva, l’SROI no l’hem d’entendre exclusivament com un resultat, 

sinó com una eina que ens permet tenir una radiografia de l’organització analitzada i que ens 

pot ser útil per a planificar accions futures per la millora del desenvolupament i l’impacte 

social d’una entitat. En l’esquema següent es detalla el procés metodològic per a dur a terme 

el càlcul d’aquest coeficient.  
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Figura 4.4. Procés metodològic pel càlcul de l’SROI. 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Per tal de dur a terme el procés de càlcul de l’SROI cal entendre, mesurar i comunicar els valors 

socials, mediambientals i econòmics que es creen per una acció determinada. Aquest procés 

consta de 5 fases diferents que s’exposen a continuació: 

1. Establir l’abast de l’anàlisi i la identificació dels agents d’interès (stakeholders). 

Aquesta fase és fonamental per a l’aplicació de la metodologia, i en ella es defineix qui 

participarà en el procés i com  ho farà. Cal determinar també l’abast temporal, i detectar 

els grups d’interès involucrats i seleccionar aquells que siguin més rellevants per a l’estudi.  

Per a cadascun dels agents d’interès s’ha identificat i quantificat la inversió realitzada 

(inputs) o el que és el mateix l’aportació a l’entitat, concretant el resultat (outputs) que 

s’ha obtingut. La inversió total o realitzada cap a l’entitat serà la suma de la inversió que 

aporta cada agent d’interès i que es mesurarà en euros.  

Es descriuen els resultats (outputs) que fan referència a les activitats realitzades per 

l’entitat segons la inversió realitzada: el nombre de persones en risc d’exclusió social als 

que l’entitat atén, el nombre de voluntaris implicats, el nombre de familiars, les accions 

realitzades, etc. 

2. Elaboració del mapa d’impacte. 

El Mapa té com a objectiu ajudar a entendre i articular la teoria del canvi per explicar de 

quina forma l’organització crea valor mitjançant l’ús de recursos A partir de determinar el 

valor que aporta cada agent d’interès, s’identifiquen els canvis (outcomes) ja siguin socials, 

econòmics i/o ambientals per a cadascun d’ells, que són fruit de les activitats 

desenvolupades per l’entitat. En el nostre projecte, per exemple, si l’objectiu és de la 

millora en l’autonomia personal dels usuaris en risc d’exclusió social, el canvi serà el 

nombre de persones que han millorat la seva autonomia personal. És important tenir en  

compte que alguns dels canvis que s’han determinat són difícils de mesurar ja que 

requeririen d’estudis específics per a fer-ho o per la falta d’informació necessària per 

obtenir aquests canvis. 

1. Definir abast i 

identificar els 

grups d’interes 

Mapa de canvis 

2. Identificar 

inputs, outpus i 

outcomes 

3. Quantificar els 

outcomes 

4. Quantificar 

l’impacte total 

5. Calcular       

SROI 

Financial proxy: 

quin indicadr i quin 

valor de referència 

Valor Actual Net 

impactes / Valor 

Actual Net inversió 
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3. Evidenciar els resultats (outputs) i donar-los-hi un valor. 

Per als canvis (outcomes) que hem identificat s’han establert indicadors els quals expliquen 

quin és l’impacte que s’ha aconseguit i a més es quantifiquen les unitats de canvi 

obtingudes així com la seva durada en el temps. S’aplica una aproximació monetària 

específica (financial proxy) per als indicadors que s’han identificat i això permet quantificar 

amb un valor monetari els canvis que s’han assolit. 

4. Mesura de l’impacte total per cada un dels canvis. 

Es quantifica l’impacte de la inversió en relació a la base de valor dels resultats que s’han 

obtingut i es corregeixen aquells canvis (outcomes) restant les atribucions que no han estat 

produïdes per l’entitat analitzada per mitjà de diferents correctors: pes mort, atribució i 

deteriorament, i s’aplica un corrector per allargar el temps aquells canvis amb un abast 

temporal més ampli. 

5. Càlcul  de l’SROI  

Se sumen els beneficis, restant el negatiu i comparant el resultat obtingut amb la inversió. 

Hi ha un darrer procés important en el desenvolupament de la metodologia que consisteix en 

comunicar els resultats, transmetent tota la informació als grups d’interès identificats 

prèviament per poder contrastar i verificar els resultats obtinguts.  

 

4.3.3.1. Establir l’abast de l’anàlisi i la identificació dels agents d’interès (stakeholders) 

L’anàlisi del retorn social de les inversions realitzat en els 10 casos d’estudi és de caràcter 

avaluatiu, és a dir, abasta un període d’activitat anterior i analitza l’impacte que ha provocat 

sobre els principals grups d’interès. L’abast temporal de tots els casos d’estudi compren de 

gener 201525 fins a desembre 2015 (ambdós inclosos, per tant 12 mesos), ja que era el període 

anterior més proper a l’inici de l’anàlisi i donava una visió el més actualitzada possible de la 

situació de l’entitat. És important detectar els grup d’interès involucrats i seleccionar aquells 

que siguin més rellevants per a l’estudi, justificant el motiu pel qual s’han inclòs o no a l’anàlisi. 

A continuació (taula 4.5) es descriuran els diferents grups d’interès seleccionats, comuns per a 

totes les entitats seleccionades, una breu descripció general per cadascun d’ells i la justificació 

de la seva incorporació a l’anàlisi: 

Taula 4.5. Agents d’interès (stakeholders) i justificació a l’anàlisi. 

 

Grups d’interès Descripció Justificació de la incorporació a 
l’anàlisi 

Treballadors/es 
en risc d’exclusió 

social* 

Breu descripció de l’agent d’interès 
seleccionat, les seves característiques 

que expliquen el seu rol en l’entitat 

Breu explicació dels motius pels quals s’ha 
inclòs o s’ha exclòs aquest agent d’interès 

a l’estudi. 

                                                           
25

  L’anàlisi SROI per a l’entitat Masia Can Calopa ha estat per l’any 2014, una excepció que ve justificada per la 

major facilitat d’accés a les dades necessàries per aplicar la metodologia. 
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Treballadors/es 

professionals 
(equip tècnic)* 

Professionals amb competències 

transversals en diferents àmbits amb 
característiques comunes com la 
versatilitat en diferents tasques, una 
qualitat adquirida abans o, en molts 
casos, amb el propi desenvolupament 
de l’activitat. 

Són les persones responsables de l’impuls i 

gestió del projecte amb la finalitat de ser 
una empresa productiva i a l’hora social, 
per tal d’ acompanyar i donar suport a les 
persones en risc d’exclusió social. 
 

Persones 
voluntàries i 
treballadors/es en 
pràctiques 

Persones que dediquen hores de 
treball de manera voluntària i que a 
canvi reben satisfacció per al feina 
feta, adquisició de competències i 
habilitats i milloren en les relacions 
socials.  

El voluntariat és una peça cabdal en les 
entitats d’AS. Són un suport a les tasques 
que realitza l’equip tècnic i són un element 
important del capital social de les entitats 

Famílies Són l’entorn més proper als 
usuaris/es que experimenten canvis 

positius com benestar emocional i 
material 

L’activitat que desenvolupa l’entitat resulta 
ser un suport emocional i de descàrrega 

d’atenció per als familiars que tenen al seu 
càrrec persones en risc d’exclusió social al 
seu càrrec 

Clients* Persones o entitats que valoren el 
projecte per la qualitat del producte i 
pels serveis que ofereixen. 

Aporten el major nombre d’ingressos a 
partir de l’ús dels principals serveis oferts 
per l’entitat. Es comptabilitzen els 
ingressos. 

Proveïdors* Són aquelles empreses que aporten el 
producte principal perquè Delícies del 
Berguedà pugui fer l’elaboració de 
derivats làctics. 

Descripció dels proveïdors clau. 
 

Altres 
organitzacions 
(associacions, 
fundacions, ...)* 

Organisme (entitat matriu, 
associacions, fundacions,...) que 
donen suport econòmic o d’altre 
caràcter a l’entitat  

Entitats promotores del projecte, o 
organismes que proporcionen finançament, 
etc  

Administracions 
públiques*  

Ofereix subvencions i ajuts per a 
mantenir els llocs de treball protegit i 
facilitar el desenvolupament de 
l’entitat. 

La seva inclusió es justifica pel fet de ser 
un grup d’interès important, atès que 
registra canvis significatius i aporta 
inversions 

Comunitat i 
territori local* 

Entorn territorial sobre el qual 
l’activitat de l’entitat analitzada pot 
tenir un efecte o gener canvi 

La comunitat i territori reben un impacte 
rellevant de l’entitat analitzada, ja que la 
seva activitat contribueix al 
desenvolupament econòmic i a la posada 
en valor del producte local 

*Agents d’interès comuns per a les 10 entitats seleccionades en l’estudi. 

Font: elaboració pròpia 

 

4.3.3.2. Elaboració del mapa d’impacte 

a) Identificació de la inversió i dels resultats 

Després de la identificació dels diferents agents d’interès es determina la inversió (inputs) o les 

contribucions que cadascun d’ells aporta a l’entitat. Les inversions són les aportacions en 

forma de recurs que es fan a l’entitat, ja sigui en forma de temps, esforç i compromís o bé en 

diners. També s’han identificat el resultats (outputs) que cada un dels grups d’interès a 

aconseguit amb aquesta inversió o amb d’altres que no s’han pogut quantificar. A continuació 

mostrem una taula amb les inversions per a cada un dels grups d’interès. 

Els grups d’interès proveïdors de les entitats, com les persones treballadores en risc d’exclusió 

social de l’entitat, els i les treballadors/es professionals (equip tècnic), les persones voluntàries 
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i treballadors/es en pràctiques, les famílies hi aporten recursos humans, és a dir el seu temps, 

esforç i compromís. Mentre que les entitats o organitzacions que promouen o financen part de 

l’activitat de l’entitat aporten diners, com també ho fan els clients i l’administració pública. 

Taula 4.6. Fase 1: Identificació de la inversió i dels resultats 

Stakeholder Descripció Valor Resultats (outputs) 

Treballadors/es 
en risc d’exclusió 

Temps, esforç i compromís 0,00 € 2 llocs de treball  

Treballadors/es 
professionals 

Temps, esforç i 
implicació/compromís 

0,00 € 
3 llocs de treball per l'equip 
tècnic 

Persones 

voluntàries  
Temps, esforç i compromís 4.942,08 € 

1 treballador en pràctiques 
(20h/setmanals) i un voluntari 
(2h/setmanals) 

Fundació 
d’emprenedoria 
social 

Diners 16.000,00 € 11 socis/es inversors  

Famílies Temps, esforç i compromís 259,20 € 
3 famílies dels joves amb 
patologia dual tenen els seus 
fills treballant a l'empresa 

Clients Diners 162.789,00 € 
Reben producte de proximitat i 
amb valor social 

Proveïdors Diners -97.691,68 € Ingressos 

(...) (...) (...) (...) 

Administracions 

públiques 
Diners 9.844,05 € 

Subvencions i aportacions de 
caràcter públic pel 

desenvolupament de l'activitat 
de l’entitat 

Comunitat i 
territori local 

- - - 

TOTAL INPUTS  112.550,01 €  

Nota: per veure les taules detallades per a cada entitat cal consultar els informes individuals de cadascun del 

projecte estudiat als Annexos. 

Font: elaboració pròpia.  

b) Identificació dels canvis 

En aquesta fase es recullen els canvis detectats (outcomes) per a cada un dels grups d’interès, 

segons les tres dimensions de canvi (social, econòmic o ambiental) i si són d’incidències directa 

o indirecte del canvi26 (taula 4.7). Per veure la informació descriptiva sobre la tipologia de 

canvis veure l’apartat 7.3 Social Return on Investment.  

Taula 4.7. Tipologia de canvis segons tipus i subtipus 

Tipus de canvi Subtipus 

SOCIAL 

Formació específica 
Vivencial 
Millora de la situació professional i/o laboral 
Millora de la salut física i mental 
Benestar emocional 
Millora de les relacions interpersonals 

                                                           
26

 Per tal de detallar els canvis s’han categoritzat els diferents subtipus que existeixen segons la seva naturalesa, tot 

i que aquests no s’han aplicat a l’anàlisi quantitatiu.  
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Millora de l'autonomia personal 

ECONÒMIC 

Benestar material 
Ingressos a l'Administració 
Estalvi per l'Administració 
Contribució al desenvolupament econòmic local 
Ingressos a altres organitzacions 
Estalvi per altres organitzacions 
Valorització dels recursos local 

AMBIENTAL 

Reducció del risc d'incendis 
Millora de les condicions ambientals 
Recuperació de terrenys agraris abandonats 
Millora de la biodiversitat 

Font: elaboració pròpia. 

 

Formació general: canvis relacionats amb aspectes formatius de caire general, com per 

exemple la adquisició de noves habilitats, aptituds i competències bàsiques per accedir al món 

laboral o per millorar la situació laboral de les persones que l'experimenten. 

 

Formació específica: canvis relacionats amb aspectes de formació específica en l'àmbit o el 

sector concret en el que es realitza l'activitat. Es tracta d'una formació amb un clar caràcter 

professionalitzador. 

 

Vivencial: canvis que tenen a veure amb l'ampliació de la pròpia vivència o experiència, ja sigui 

vinculat amb el projecte o amb activitats externes motivades per la participació al projecte. 

 

Millora de la situació professional i/o laboral: canvis que tenen a veure amb la millora de la 

situació professional i/o laboral de les persones que intervenen en el projecte. 

 

Millora de la salut física i mental: millora de les condicions de salut i l'estat físic i mental de les 

persones relacionades amb el projecte. 

  

Benestar emocional: canvis que contribueixen a la millora de l'autoestima, la confiança i la 

percepció sobre un mateix i l'entorn i que fa sentir benestar a nivell interior i cap als altres. 

 

Millora de les relacions interpersonals: canvis que contribueixen a la millora de la relacions 

interpersonals, entre els propis usuaris i altres col·lectius de dins i fora del projecte. 

 

Millora de l'autonomia personal: canvis que milloren l'autonomia, la independència i 

l'empoderament de les persones. 

 

Benestar material: canvis que tenen a veure amb sous i ingressos per l'activitat realitzada. 

 

Ingressos a l'Administració: ingressos directes a l'AAPP en concepte, principalment, d'IVA, SS i 

IRPF. 
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Estalvi per l'Administració: estalvis indirectes per a l'AAPP per l'activitat realitzada per les 

entitats d'AS, relacionades principalment amb l'atenció social i sanitària dels col·lectius en risc 

d'exclusió social i la generació de llocs de treball.  

 

Contribució al desenvolupament econòmic local: canvis que tenen a veure en com contribueix 

una entitat determinada al desenvolupament econòmic local, en base a les seves despeses a 

proveïdors locals i/o regionals 

 

Ingressos a altres organitzacions: contribucions a altres organitzacions com entitats 

financeres, fundacions, consorcis, etc. 

 

Estalvi per altres organitzacions: estalvis indirectes per a altres organitzacions en relació al 

treball realitzat per les entitats d'AS. 

 

Valorització dels recursos local: contribució a posar en valor els recursos del territori: un 

producte, patrimoni, recursos naturals o capital social. 

 

Reducció del risc d'incendis: contribució a la reducció dels risc d'incendis. 

 

Millora de les condicions ambientals: canvis que fomenten la millora de les condicions 

ambientals locals i globals: millora de la biodiversitat, recuperació dels paisatges agraris i 

agroforestals, gestió de camps abandonats, etc. 

 

Els canvis socials i econòmics són els tipus de canvi més freqüents en aquest tipus de 

metodologia, ja que són pocs els anàlisis d’entitats que tinguin un efecte directe i concret 

sobre el medi ambient. En aquest projecte hem inclòs i intentat mesurar els canvis 

mediambientals, tot i que el nivell d’aprofundiment que requeria trobar indicador útils ha fet 

que la seva inclusió hagi estat parcial i per tant aplicat a tall exploratori. En aquest sentit, seria 

interessant realitzar una recerca específica en el camp ambiental per obtenir uns financial 

proxies més acurats i aplicables de manera estandaritzada. 

 

Així doncs, per a cada un dels canvis detectats associats a cada agent d’interès s’hi referencien 

els indicadors per mesurar el canvi en fases posteriors de l’anàlisi.  
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Taula 4.8. Detecció dels canvis (per agent d’interès) segons la tipologia i el seu indicador. 

Canvis detectats 
(outcomes) 

Tipus de 
canvi 

Tipus de 
canvi 

Indicador del canvi 

Les persones beneficiàries que 
treballen han adquirit noves 
habilitats i capacitats 

Social Directe 
Nombre de persones que han adquirit 
noves habilitats i capacitats 

Social Directe 
Nombre de persones que han adquirit 
habilitats i competències específiques 
en l'elaboració de productes làctics 

Les persones beneficiàries han 
millorat la seva autonomia 
personal  

Social Directe 
Nombre de persones que van a la feina 
de manera autònoma 

Econòmic Directe 
Sou que reben els treballadors per la 
feina realitzada 

Les persones beneficiàries han 
millorat el seu estat de salut física 

Social Directe 
Nombre de persones que han 
abandonat el consum de drogues 

Social Directe 
Nombre de persones que tenen una 
vida més saludables i han millorat la 
seva salut física 

Les persones beneficiàries han 
millorat el seu benestar emocional 
(autoestima, confiança, satisfacció) 

Social Directe 

Nombre de persones que han millorat 
el seu benestar emocional i reduït la 
freqüentació als serveis de salut 
mental  

Les persones beneficiàries les 
relacions socials (fer amics, 
participació en activitats socials, 
oci, etc.) 

Social Directe 
Nombre de persones que han millorat 
les seves relacions interpersonals 

Social Directe 
Nombre de persones inscrites en 
activitats socials o que participen 
d'associacions de caràcter cultural 

Les persones beneficiàries reben 
suport psicològic  

Social Directe 
Nombre d'hores anuals d'atenció 
psicològica  

Font: elaboració pròpia. 

c) Mesura de l’impacte total per cada un dels canvis  

Per tal de quantificar l’impacte que proporciona cadascun dels canvis que s’han detectat ha 

calgut dur a terme  una sèrie accions:  

1. Selecció d’indicadors per mesurar els canvis (outcomes), les unitats i la durada del canvi. 

2. Detecció de l’aproximació financera (financial proxy) per quantificar els canvis assolits. 

3. Recopilació de la informació necessària per la quantificació dels indicadors: atribuint un 

valor concret i la seva font. 
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Taula 4.9. Mesura dels canvis.  

Indicador Unitats Durada Financial proxy Valor Total Font 

Nombre de 
persones que 
han adquirit 
noves habilitats 
i capacitats 

2 3 Cost d'un curs de 
capacitació 
professional i 
d'orientació laboral 

285,70 € 571,40 € DIBA 

Nombre de 
persones que han 
adquirit habilitats i 
competències 
específiques  

2 3 Cost d'un curs de 
formació específica 
en l’activitat de 
l’empresa 

1.200,00 € 2.400,00 € IRTA 

Nombre de 

persones que van a 
la feina de manera 
autònoma 

1 5 Cost d'un curs per 

aconseguir la 
llicència de conduir 

981,16 € 981,16 € FACU

A-
Catal
unya 

Font: elaboració pròpia. 

d) Quantificació de l’impacte 

En aquesta fase s’aplicaran dos passos importants per a l’obtenció de l’impacte. En primer lloc 

es definiran els correctors de pes mort (deadweight), el desplaçament (drop off), l’atribució 

(attribution) i el decreixement. A continuació es descriurà en què consisteix cadascun 

d’aquests correctors: 

 Pes mort: reflexa si els canvis s’haguessin pogut produir si l’organització no hagués 

portat a terme la seva activitat. Aquest es mesurà com un percentatge, com en la resta 

de casos, i quant més elevat sigui menor serà la contribució al canvi.  

 

 Desplaçament: quin % del canvi ha desplaçat altres canvis. Aquest corrector l’hem 

tingut en compte en l’aplicació de la metodologia tot i que en cap cas s’ha quantificat 

per la dificultat que comporta l’obtenció d’aquesta dada. 

 

 Atribució: % del canvi atribuïble a l’activitat de l’organització. 

 

 Decreixement: deteriorament d’un canvi amb el pas del temps. És a dir en etapes 

anteriors haurem de definir la durada del canvi, i el decreixement ens determinarà en 

quina mesura el canvi és menor més enllà del primer any.  

 

Els correctors emprats per cada un dels canvis i grups d’interès dels projectes seleccionats es 

troben als arxius digitals de l’informe, en el qual també es mostra la justificació de la selecció 

d’aquestes dades. 
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Taula 4.10. Quantificació de l’impacte social. 

Agents 
d’interès 

Indicador/ 
mesura del canvi 

Pes mort Desplaçament Atribució Decreixement 

Persones 
treballadores en 
risc d’exclusió 
social 

Nombre de 
persones que han 
adquirit noves 
capacitats personals 
i laborals 

0% 15% 0% 100% 

Font: Elaboració pròpia. 

 

4.3.3.3. Càlcul de l’SROI 

En aquesta fase ja s’ha elaborat el Mapa d’Impacte per tal de mesurar i quantificar els 

impactes que ha generat l’activitat de l’entitat durant l’any analitzat i es procedeix a calcular el 

valor actual net del total d’impactes quantificats i finalment el càlcul de la ràtio SROI. 

En primer lloc, per calcular el valor actual net s’ha de tenir en compte la projecció d’alguns dels 

canvis cap al futur, és a dir, aquells impactes que es continuaran produint tot i haver finalitzar 

el període d’anàlisi. Un exemple d’aquests canvis són els que estan relacionats amb la formació 

i adquisició de noves habilitats, als quals generalment li hem atribuït una prolongació de 

l’impacte de 3 anys. Per mesurar el valor d’aquests impactes hem aplicat una formula que 

permet calcular el valor actual net i que té en compte dues variables principals: 

 El decreixement (drop off), ja comentat a l’apartat anterior, és una depreciació 

produïda en el canvi, al llarg dels anys posteriors i s’expressa amb un % de reducció 

per cada any que passa i s’aplica sobre el valor total de l’impacte per a cada un dels 

canvis. Aquesta reducció progressiva s’ha establert de manera individual per a cada un 

dels canvis en funció de la seva naturalesa i del tipus impacte sobre els agents 

d’interès respectius. 

 

 La taxa (social) de descompte és un percentatge de reducció que s’aplica als impactes 

que s’allarga als anys posteriors de l’anàlisi en referència al cost d’oportunitat i a les 

variacions del valor dels diners. Aquesta taxa és un concepte emprat en els anàlisis de 

cost-benefici i que tenen per objectiu calcular els beneficis que tenen les inversions 

sobre la societat o el medi ambient, procurant que aquestes siguin beneficioses per a 

la comunitat. Hi ha diferents tipus de taxes, les quals són establertes per entitats 

financeres i centres d’estudis econòmics. El Departament d’Economia i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya en un document sobre la taxa de descompte social 

recomana emprar les directrius proposades per la Comissió Europea, les quals xifren la 

taxa de descompte en un 3%27 i que aplicarem en aquest estudi. Tanmateix, alguns 

experts en la metodologia SROI recomanen emprar una taxa de descompte del 0% a 

                                                           
27

 “Nota metodològica: la taxa de descompte social”. Document del Departament d’Economia i Coneixement de la 

Generalitat de Catalunya (disponible en xarxa: http://bit.ly/2jnT55r) 

 

http://bit.ly/2jnT55r
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causa de la depreciació que actualment té el valor dels diners. La fórmula que s’empra 

per calcular l’impacte amb la taxa de descompte corresponent és la següent: 

VA= (V1(1+r)) + (V2(1+r)2) + (V3(1+r)3) + (V4(1+r)4) + (V5(1+r)5) 

A on, VA= Valor Actual / Vx= Valor impacte any X / r= taxa de descompte 

En segon lloc, hem calculat la ràtio SROI. Aquest valor s’obté de la divisió del valor actual net i 

el total de la inversió realitzada, donant com a resultat una relació d’un nombre d’euros 

d’impacte per cada euro invertit. Per a cada entitat s’ha elaborat una taula resum com la que 

mostrem a continuació (taula 4.11):  

Taula 4.11. Càlcul de l’SROI. 

 Valors 

INVERSIÓ TOTAL € 
Inversió per beneficiari € 
IMPACTE TOTAL € 
Impacte per persona beneficiària € 
VALOR ACTUAL € 
Valor actual net (Valor actual - Inputs) € 
SROI € 

Font: elaboració pròpia. 

 

a) Anàlisi de sensibilitat 

 

Posteriorment s’ha relaitzat un anàlisi de sensibilitat, en el qual s’ha comprovat la importància 

dels diferents canvis en relació amb les xifres final obtingudes. A partir d’aquest anàlisi s’han 

variat  alguns indicadors per veure com aquests canvis afectaven al càlcul de l’impacte final i 

veure així si s’havia sobredimensionat o infravalorat algun element. Aquest anàlisi es realitza 

comprovant el valor total dels canvis i retocant els diferents correctors i ajustant les 

aproximacions financeres perquè siguin més adaptades a la realitat de l’entitat.  La variació de 

les dades més rellevants ens donarà com a resultat un altre valor de l’SROI, el fet de tenir un 

rang de valors ens pot ser útil com una forma més fiable d’aproximar-se a la realitat. En el 

nostre projecte, l’anàlisi de sensibilitat l’hem realitzat únicament per ajustar els valors de 

l’SROI, sense oferir un rang, sinó només una xifra final de l’impacte social de les entitats.   
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4.3.3.4. Reportar i comunicar els resultats 

Aquest és el procés de conclusió28 de la darrera etapa de la metodologia. Els resultats 

obtinguts es varen retornar i comunicar a les entitats d’AS seleccionades en el marc de la 

Jornada tècnica “L’Agricultura Social a Catalunya: anàlisis del sector i reptes de futur” 

organitzada pel Departament Geografia de la UAB. (més informació consultar Apartat 4.1.5). 

Aquesta trobada va servir per comunicar els primers resultats als agents d’interès, tot i que els 

resultats finals de l’estudi es faran arribar a les entitats mitjançant l’entrega d’uns informes 

personalitzats, tant en format paper com en format digital on es podrà consultar tota 

l’arquitectura de la metodologia, i juntament amb el lliurament de la memòria final aquí 

descrita. 

 

4.3.4. Utilitats i punts febles de la metodologia SROI 

En primer lloc, l’SROI és una eina que ens serveix per a dur a terme una planificació 

estratègica, la qual ens ajuda a conduir els recursos cap a les activitats amb un major impacte 

social. En segon lloc ens ajuda a comprendre i comunicar quin és el valor social que es genera 

gràcies a l’activitat. El procés metodològic de l’SROI és eminentment qualitatiu i és més útil 

entendre’l com un procés de generació de canvis a través d’una activitat que no pas com una 

única dada. En tercer lloc aquesta eina possibilita el diàleg amb els diferents agents d’interès, 

ja que aquesta eina permet que aquests siguin partícips al llarg de tot el procés. Al mateix 

temps això millora la capacitat de comunicació entre els actors socials i amb la resta del 

sistema. En quart lloc, aquesta metodologia és útil per conèixer, no tan sols l’eficàcia sinó 

també l’eficiència dels diferents actors en la generació del valor social i mediambiental. I per 

últim, pot ser de gran ajuda per facilitar l’entrada d’inversions socials en els projectes d’AS, és 

a dir, per a captar fons privats ja que ens permet orientar a l’hora d’invertir en un o altre 

projecte, justificant davant els inversors, públics i privats, els rendiments de les inversions que 

s’han destinat al projecte mitjançant la generació de valor social.  

Aquesta eina pot ser útil per aquelles persones o grups de persones que apostin per la inversió 

en la creació de valor social, utilitzant aquesta eina com una ajuda per decidir on invertir i 

posteriorment avaluar el resultat i mesurar el progrés en el temps. També pot ser d’utilitat per 

a les empreses socials o totes aquelles organitzacions del Tercer Sector que creen valor social, 

les quals utilitzen l’SROI com una eina de gestió per a la millora del seu rendiment o bé per 

informar als finançadors i fer evident el seu valor afegit. A més, també és útil per analitzar el 

valor social de l’activitat empresarial, tant al sector públic com al sector privat. 

Malgrat els evidents avantatges que presenta la metodologia és cert que aquesta té limitacions 

que s’han tenir en compte. En primer lloc, cal destacar que les xifres resultants del SROI no són 

comparables entre elles, ja que l’aplicació de la metodologia és diferent per a cada cas, ja que 

els actors involucrats, els canvis o bé la informació específica varia i té certa subjectivitat, un 

                                                           
28

 El procés de certificació de les dades es va realitzar durant el procés metodològic, tot i que no per al resultat final 

de les dades. Per més informació consultar l’apartat de la metodologia 4.1.5. Verificació i retorn dels resultats 

obtinguts. 
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fet que no permet extrapolar els resultats als altres casos d’estudi. En el nostre cas, malgrat 

que la metodologia aplicada i el procés metodològic hagi estat el mateix en tots els casos, cada 

entitat té les seves especificitats, i el que és rellevant i hem inclòs a l’estudi en un cas no ho ha 

estat en l’altre i per tant ho hem deixat fora de l’anàlisi, fent que les informacions i els valors 

per arribar a la xifra final del SROI no es regeixin per un estàndard, més enllà del propi de l’eina 

metodològica. Per aquest motiu no és apropiat comparar únicament els ràtios finals del retorn 

social, sinó que cal analitzar com s’ha realitzat l’anàlisi i la mesura dels canvis, examinant les 

raons per les quals es produeixen i detectar quines són els punts febles i els punts forts de 

l’organització. Així doncs, el nombre de l’SROI resultant no té gaire sentit en sí mateix ja que és 

una forma sintètica d’expressar tot el procés metodològic, pensat sobretot per comunicar 

l’impacte social. Per tant, les persones i organismes que tinguin en compte aquesta dada per a 

invertir en l’entitat els caldrà, a més que la ràtio de l’SROI, la resta d’informació elaborada en 

l’estudi per tenir una comprensió completa del valor generat. L’absència d’estandardització 

comporta doncs, que els valors obtinguts no es puguin comparar entre ells, sent un punt feble 

d’aquesta metodologia. No obstant això, recentment s’està treballant per aconseguir una 

estandardització dels indicadors i els financial proxies per aquesta metodologia, fent que la 

comparació entre els ràtios sigui possible en un futur.  

4.3.5. Altres eines de mesura del valor social de l’economia  

El context actual de crisi en les polítiques socials i públiques ha generat una reducció 

pressupostària i la consolidació fiscal, uns fets que afecten directament a les entitats socials, i 

entre elles les d’AS. Això ha comportat la necessitat de conèixer i aplicar noves mètriques de 

mesura. Tant l’Administració pública com les fonts de finançament privat volen assegurar la 

direcció adequada per assignar els recursos i mitjans disponibles per aquelles entitats amb un 

programa amb un major impacte. La situació actual socioeconòmica requereix no només una 

activitat des de la bona voluntat, sinó també un activitat amb resultats evidents. Per això cal 

establir indicadors tant d’informació com de coneixement que permetin mesurar si la direcció 

presa és l’adequada. És per això que en aquest moment de demanda d’eficiència i d’eficàcia de 

l’impacte, la planificació i les eines de control i mesura de resultat i l’impacte són processos 

altament necessaris. 

El Retorn Social de la Inversió (SROI) és una de les metodologies més importants que existeixen 

actualment per mesurar l’impacte social però no n’és la única. A continuació explicarem 

breument algunes d’aquestes metodologies: 

 Global Impact Investing Ratin System (GIIRS)29: és una metodologia per avaluar les 

inversions d’impacte des d’una vessant social i mediambiental, la qual permet 

comparar carteres d’inversions pròpies amb els informes trimestrals GIIRS, i pot ser 

especialment útil per a inversors.  

 

 GIIN-IRIS: a l’any 2008 Rockefeller Foundation i un grup de 40 inversors creen el 

Global Impact Investing Network (GIIN) amb l’organització no lucrativa Investors’ 

Council amb l’objectiu d’incrementar l’efectivitat de les inversions d’impacte a partir 
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 www.girs.org 
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del concepte del benchmarking, que consisteix en agafar com a referència als millors i 

adaptar els seus mètodes, les seves estratègies, dins de la legalitat. 

 

 Poverty and Social Impact Analysis (PSIA)30: és una metodologia impulsada pel Banc 

Mundial, que avalua l’impacte de les polítiques públiques, en especial aquelles que fan 

referència a la pobresa i a la vulnerabilitat. És una eina d’anàlisis útil per poder 

preveure els resultats d’una acció concreta, o d’una sèrie d’accions amb certa antelació 

i que sigui d’ajuda en la presa de decisions. Aquesta metodologia utilitza indicadors 

sectorials estandarditzats.  

 

Aquestes són algunes de les eines metodològiques que existeixen tot i que n’hi ha d’altres que 

no desenvoluparem com és la Teoria del canvi (Theories of Change):, el Balanced Scorecard 

(BSc), el Acumen Scorecard, el Social Return Assessment, l’Atkisson Compass Assessment for 

Investors, l’Ongoing Assessment of Social Impacts (OASIS), el Benefit-Cost Analysis, entre 

d’altres. 

Taula 4.12. Algunes eines de mesura de l’impacte social. 

 

Font: Clark C., Rosenzweig, W., Long, D., Olsen, S. (2004) 

Hi ha altres mètodes de mesura dels canvis generats per les organitzacions com és el del 

Balanç Social31, eina implantada a Catalunya de la mà de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i 

que és un altre exemple d’avaluació d’indicadors de les entitats d’economia social. Aquesta 

metodologia ens és útil perquè permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de 

l’Economia Solidària i el Mercat Social a Catalunya. Amb aquesta eina s’avalua de forma 

sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que 

vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el 

compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional. El balanç social, una eina creada 

en el marc de l’Economia Social i Solidària, permet tenir en primer lloc una base estadística 

                                                           
30

 www.worldbank.org 

31
 http://mercatsocial.xes.cat/ca/eines/balancsocial/ 
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anual en relació als indicadors del balanç, un fet que permet configurar una comptabilitat, tant 

social com ambiental, agregada per al sector mitjançant la publicació dels informes generats 

en el Mercat Social català. I en segon lloc, permet donar accés al Mercat Social pel 

reconeixement que aquestes entitats puguin tenir una vegada realitzada aquesta metodologia. 
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5. L’AS A CATALUNYA: DINÀMICA DEL SECTOR 

5.1. ANÀLISI ESTADÍSTICA I CARTOGRÀFICA DE L’AS 

 

La població total estimada a Catalunya és de 7.508.106 habitants per l’any 2015, amb una 

població activa ocupada de 3.101.900 persones de les quals 46.100 persones (1,48%) estan 

ocupades en el sector agrari, un sector amb clar retrocés en les darreres dècades en termes 

d’ocupació (IDESCAT, 2017). A Catalunya la superfície agrícola utilitzada (SAU), incloent 

pastures i zones cultivades, ha sofert un descens en els darrers 15 anys, passant de 1.869.203 

ha el 1997 a 1.125.268 ha el 2013. El mateix ha passat amb el nombre d’explotacions agrícoles 

i ramaderes ha experimentat un retrocés, reduint-se de 68.944 a l’any 1997 fins al 59.097 al 

2013, sent les explotacions petites han anat desapareixent i les més grans augmentant de 

dimensió. Aquesta situació contrasta amb les dinàmiques d’experiències com les que 

analitzarem a continuació les quals aposten per la multifuncionalitat agrària, desenvolupant 

projectes que promouen el desenvolupament local agroecològic, la innovació social i 

l’elaboració de productes agroalimentaris de qualitat. El major nombre de les entitats d’AS 

recollides a la base de dades configuren aquesta tipologia de entitats que revaloritzen 

l’agricultura familiar o de petita escala. 

En la recerca duta a terme en aquest projecte s’ha elaborat una base de dades en la que s’han 

identificat un total de 206 registres –dels quals 161 fan referència únicament a entitats d’AS– 

ja que les 45 entitats restants desenvolupen activitats de jardineria. Aquesta darrera categoria 

es va recollir en el primer projecte i s’ha cregut interessant mantenir-la pel fet que la jardineria 

ha estat i pot ser un sector de desenvolupament potencial per a possibles iniciatives d’AS, cal 

aclarir però que tot i que s’hagi mantingut aquest grup d’entitats de jardineria, aquest s’ha 

exclòs de l’anàlisi, tenint en compte exclusivament les 206 entitats que realitzen l’AS com una 

de les seves entitats principals.  

Figura 5.1. Distribució de les entitats d’AS i jardineria segons activitat principal 

 

Font: elaboració pròpia 

Si observem la representació cartogràfica de la distribució territorial del conjunt de l'AS a 

Catalunya (Figura 5.2.) veurem com la gran part de les entitats de jardineria segueixen 

concentrades a l'Àrea Metropolitana i a l'entorn de la ciutat de Barcelona, pel fet de ser un lloc 
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amb una alta oferta d’aquesta activitat, pel fet d’acollir un elevat nombre d’àrees verdes 

vinculades a l’espai urbanitzat. Hi ha una important concentració territorial de les experiències 

d'AS, localitzades principalment a l'Àrea Metropolitana de Barcelona; sent en aquesta àrea on 

trobem un major volum de població en situacions vulnerables, major disponibilitat de recursos 

i proximitat a possibles consumidors. No obstant això, hi ha una presència atomitzada per tot 

el territori, a excepció de les zones rurals més perifèriques com són l'Alt Pirineu i Aran i les 

Terres de l'Ebre. 

 

Figura 5.2. Distribució territorial d’entitats d’AS i Jardineria a Catalunya segons activitat 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya (ICGC). 

L’anàlisi estadístic i cartogràfic resultat del tractament de la base de dades ens ha permès 

realitzar una radiografia del sector de l’AS a Catalunya. Aquest anàlisi s’ha elaborat a partir dels 

principals camps establerts a la base de dades (veure taula 4.2): l’àmbit d’actuació, l’activitat 

que desenvolupen els projectes d’AS, els col·lectius beneficiaris, la forma jurídica, la modalitat 

d’inserció dels col·lectius, els criteris de producció ecològica i l’evolució en el nombre de les 

entitats en funció de l’any de creació del projecte. Seguidament s’analitzaran el conjunt de 206 

experiències i es definiran algunes dels trets principals per determinar les seves 

característiques. 

 

Si observem l’àmbit d’actuació (Figura 5.4.) observem que l’AS és una pràctica eminentment 

centrada en la inserció sociolaboral, a partir de la qual es promouen noves oportunitats 

d’ocupació per a les persones en risc d’exclusió social (46%). En segon lloc observem els horts 

socials (45%), un fenomen en clara expansió en les darreres dècades a Catalunya i que ha 

sorgit en resposta a la situació de precarietat i emergència social conseqüència de la crisi 

econòmica  de 2008. Sovint aquesta tipologia d’experiències sorgeixen de l’impuls dels 
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moviments socials, de les iniciatives ciutadanes o en molts casos de l’administració local amb 

l’objectiu de donar suport a persones o famílies que han de fer front a situacions de 

precarietat. No obstant això, hi ha altres entitats menys  representades com aquelles que 

treballen amb la teràpia o la rehabilitació (5%), unes activitats sovint dirigides a persones amb 

algun tipus d’addicció o bé les entitats que treballen en l’àmbit de l’educació i la formació (4%) 

en projectes d’AS i que tenen com objectiu la capacitació de joves que han abandonat de 

forma prematura els estudis. 

 

Figura 5.3. Distribució d’entitats d’AS segons l’àmbit d’actuació 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya (ICGC). 

Figura 5.4. Entitats d’AS segons l’àmbit d’actuació 

 
Font: elaboració pròpia  
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Si observem la figura 5.6, veiem que en primer lloc, gran part de les experiències analitzades 

destinen la seva activitat principal a l'agricultura (77%), concretament ho fan en la pràctica de 

l'horticultura, tot i que també hi és present el cultiu de l’olivera, la vinya o el cultiu de bolets, 

entre les activitats més destacades. En segon lloc l’activitat amb major presència és la 

transformació agroalimentària (8%), que inclou projectes d’elaboració de melmelades, de 

cervesa artesana o bé de transformació de làctics. En tercer lloc, trobem les entitats que 

desenvolupen treballs forestals i silvicultura (7%), i seguidament altres entitats dins que 

treballen en el sector serveis (6%) relacionats amb l’activitat agrícola com per exemple la 

comercialització mitjançant serveis de circuits curts. Per últim, amb menys representació 

trobem aquelles entitats que desenvolupen activitats d’artesania (1%) o en el sector ramader 

(1%). És important fer èmfasi en què la majoria de les experiències analitzades (61%) 

produeixen tenint en compte criteris ecològics, un fet que representa una fortalesa per al 

sector. De la resta d’entitats analitzades algunes d’elles que no realitzen pròpiament una 

producció ecològica (33%), moltes d’elles no ho desenvolupen per la dificultat que comporta 

aquests tipus de certificacions malgrat que a efectes pràctics la seva activitat és sensible a la 

producció ecològica. I la resta d’entitats (6%) no apliquen a aquests criteris perquè la seva 

activitat no permet la certificació en ecològic, com podria ser l’activitat de treballs forestals. 

Aquestes dades revelen la prioritat i la importància que aquest tipus d’experiències donen a la 

millora de la salut cap als seus usuaris així com la millora ambiental que aquests tipus de 

pràctiques comporten. 

Figura 5.5. Distribució d’entitats d’AS segons l’activitat desenvolupada 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya (ICGC). 
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Figura 5.6. Distribució d’entitats d’AS segons l’activitat desenvolupada 

 

Font: elaboració pròpia 

Si analitzem la figura 5.7 observem com les persones amb discapacitat i/o trastorn mental són 

el col·lectiu més representat a Catalunya (35%). Aquest col·lectiu ha estat el més representat ja 

en el primer projecte de recerca, no obstant això, arran de la crisi social i econòmica, veiem 

com el projectes fonamentats en l’ocupació sociolaboral o la teràpia amb persones amb 

discapacitat i/o trastorn mental experimenten un cert retrocés i, per contra, apareixen altres 

col·lectius fins ara inexistents o poc representats. És important fer evident com la situació 

socioeconòmica actual ha ampliat el ventall en els col·lectius d’exclusió social, sent 

especialment notori el creixement de grups en situació de pobresa material o d’atur, i com 

aquesta realitat ha generat l’impuls de noves activitats que donin resposta a la necessitat de 

torbar solucions diverses a aquesta situació d’emergència social. Així doncs observem com el 

28% de les iniciatives registrades representen a persones en situació de pobresa, mentre que 

el 9% són persones en situació d'atur. Això ens indica que aquests col·lectius tenen opcions de 

trobar ocupació mitjançant el treball agrari, i de vegades com a espai agrícola on poder cultivar 

els seus propis productes hortícoles. La gent gran (14%), és un altre col·lectiu amb una 

representació important en aquests projectes a causa de la nova legislació que ha portat a la 

creació de nous horts destinats a persones jubilades, principalment situades a l'entorn 

metropolità (Faus, Blanco i Sants, 2012). En darrer lloc, trobem altres col·lectius socialment 

vulnerables que estan menys representats, com són les persones joves, persones de l'àmbit 

penitenciari, persones immigrades, dones maltractades o persones sense llar (14%). 
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Figura 5.7. Distribució d’entitats d’AS segons els col·lectius beneficiaris 

 
Font: elaboració pròpia 

Observant la tipologia de forma jurídica de les entitats veiem com les entitats d’AS es poden 

classificar en aquelles organitzacions de caràcter ciutadà que desenvolupen la seva tasca senes 

ànim de lucre com és el cas de les fundacions (14%) o bé les associacions (23%), i per l'altra les 

institucions privades que se situen en el Tercer Sector Social (TSS) i que tenen una clara funció 

social i assistencial, algunes de les quals posseeixen una orientació mercantil, com poden ser 

les empreses privades (14%) i cooperatives (12%). Hi ha altres experiències de caràcter públic 

que són promoguts des de l'Administració (37%) i que darrerament tenen un rol més actiu en 

la posada en marxa i desenvolupament d'iniciatives d'AS en l'àmbit local, la creació d'horts 

socials en seria un clar exemple. La major part d’aquests projectes impliquen la col·laboració 

entre el sector públic i privat, per una banda, fomentant la cohesió social, l’economia solidària 

i per l’altra, el desenvolupament local resilient (Estela, 2015). 

 

Figura 5.8. Distribució d’entitats segons la seva forma jurídica 

 
Font: elaboració pròpia 
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Figura 5.9. Distribució d’entitats d’AS segons la modalitat d’inserció  

 

 
Font: elaboració pròpia 

Les iniciatives d’AS estan configurades per modalitats d'inserció dels col·lectius força diverses, 

un fet que ens demostra l’heterogeneïtat del sector. La modalitat que aquestes prenen 

dependrà dels col·lectius amb els que treballin i en funció d’això responen a la legislació vigent. 

Primerament, els Centres Especials de Treball (CET)32 (31%), són una tipologia d’empreses que 

asseguren el treball remunerat a persones amb discapacitat, i així asseguren la integració 

laboral dels seus usuaris en un entorn de treball protegit. Són entitats creades ad hoc per a les 

persones amb discapacitat, tant física com intel·lectual o sensorial i poden ser públiques o bé 

privades. En segon lloc, trobem les Empreses d'Inserció (EI) (13%), les quals prioritzen la 

integració sociolaboral de persones en risc d'exclusió social, volent ser un pont al mercat 

laboral o un procés temporal d’acompanyament. En darrer lloc, i amb menor presència 

observem altres modalitats d'inserció, els Serveis de Teràpia Ocupacional (STO) (2%) o els 

Centres de Teràpia Ocupacional (CO), que representen una altra forma de poder integrar 

aquelles persones amb dificultats per tal que puguin entrar en el mercat laboral ordinari.  

 

Hi ha altres modalitats més enllà de les formes d'inserció amb marcs jurídics propis que proven 

pretenen donar solució a situacions d'emergència social en el context local i des d'un àmbit 

informal. Alguns exemples són les iniciatives de caràcter social (27%) aparegudes en el marc de 

l’AS que es basen en el suport mutu i l’acció col·lectiva per tal de donar oportunitats als 

col·lectius amb fragilitats. Aquestes iniciatives poden representar des de la creació de 

cooperatives agrícoles per fomentar l'auto-ocupació de persones en situació d'atur de llarga 

durada fins a la creació d’horts per a cultivar aliments per a l’autoconsum. Per últim, el rol que 

estableixen els Serveis Socials (27%) de les administracions locals, mitjançant el vincle en la 

ocupació dels col·lectius en risc d’exclusió social a partir de la implementació de projectes 

d’horts socials. Tot i que no gaudeixen de cap figura jurídica específica, com els Centres 

d’Educació Especial (CEE), les EI o els STO, el seu treball és molt rellevant, ja que en moltes 

ocasions, a part de crear els seus propis projectes, col·laboren i es coordinen amb experiències 

                                                           
32

 Els Centres Especials de Treball (CET) depenen del Departament d’Empresa i Coneixement  i estan regulats pel 

Real Decret 2273/1985, de 4 de desembre, i el Real Decret 1368/1985, de 17 de juliol. Més informació: 

http://bit.ly/2cLh6S6 
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d'AS en matèria d'atenció social i inserció laboral per a millorar la situació dels col·lectius en 

risc d'exclusió. 

 

Figura 5.10. Evolució de les entitats d’AS a Catalunya segons la BdD creada(1970-2016) 

 

Font: elaboració pròpia 

L'evolució de l'AS a Catalunya es pot establir segons diferents etapes del seu 

desenvolupament. Inicialment, durant la dècada de 1970 apareixen les primeres iniciatives 

d’AS com l’Olivera Cooperativa33 o la Fageda34, i són el punt de partida d'un sector que anirà 

creixent fins a l'actualitat. La dinàmica del sector es manté en un creixement sostingut des de 

1970 fins a mitjans de la dècada de 1990, on s’inicia un increment significatiu del nombre 

d'experiències d'AS. Aquest moment coincideix amb un context socioeconòmic que propicia 

l’eclosió de la figura del voluntariat i una preocupació pels drets dels col·lectius amb fragilitats 

que fins aleshores no tenien visibilitat social (Marbán, Rodríguez, 2006). A més, la recuperació 

econòmica, després de la crisi de 1993, va permetre dotar les administracions públiques de 

partides pressupostàries més àmplies per dedicar-les a programes d'acció social, fomentant la 

                                                           
33

 L'Olivera Cooperativa és un projecte social a l’any 1974 a Vallbona de les Monges (Lleida) i actualment encara és 
vigent. L’entitat pretén proporcionar oportunitats a persones amb discapacitat intel·lectual a l’entorn rural 
mitjançant treballs agrícoles vinculats amb el cultiu de la vinya, l'olivera, l'elaboració de vi i oli i la dotació de serveis 
de suport com una llar-residència, un centre ocupacional i professionals d'atenció sociosanitària. Per a més 
informació: http://www.olivera.org  
 
34

 La Fageda és una cooperativa situada al Convent del Carme (Olot, Girona) apareguda al 1982, amb 15 persones 
derivades majoritàriament de serveis psiquiàtric. L’any 1985 es crea una llar-residència i el Servei de Teràpia 
Ocupacional disposant de 100 vaques lleteres i venent la producció a Nestle-Girona. El 1993 s'inicia la producció de 
50.000 iogurts setmanals els quals es venen directament al públic i a grans menjadors. L’any 1997 es crea la 
Fundació i s'amplia la gamma de producció de làctics, arribant a produir 60 milions de iogurts al 2015 (5% quota de 
mercat a Catalunya), entre altres productes, i ocupen a 256 persones (50% amb certificat de discapacitat): 
http://www.fageda.com/ca  
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disponibilitat de subvencions i d'ajudes públiques que van afavorir la consolidació del 

fenomen. A partir de 2008, la crisi social i econòmica esdevinguda va provocar l'ampliació dels 

col·lectius potencials de patir exclusió social, la qual cosa va fer saltar les alarmes de les 

organitzacions del TSS. Durant els anys posteriors, la creació de projectes per donar suport a 

aquesta situació d'emergència social ha experimentat un augment sense precedents que ha fet 

aparèixer nombroses iniciatives cíviques per donar solució a les necessitats individuals i 

col·lectives de les persones més afectades per la crisi; l'AS no ha quedat al marge d'aquestes 

dinàmica, i durant aquest període el sector experimenta un increment exponencial (Figura 

5.9). 
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6. CASOS D’ESTUDI 

6.1. INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat es presenten breument els 10 projectes seleccionats, dels quals s’ha 

analitzat el model de negoci, les principals dades econòmiques i l’impacte social de la seva 

activitat. Aquesta diagnosis ens ha permès definir i caracteritzar cada projecte i conèixer en 

profunditat com funcionen. En la selecció dels casos s’ha tingut en compte les següents 

característiques en compte: a) l’ afiliació en el sector agrícola o transformació de productes 

agrícoles; b) el grau de dependència urbà, incloent un balanç igual de projectes ubicats en 

àrees periurbanes i rurals; i c) una mostra representativa dels tipus de projectes d’AS a 

Catalunya, d'acord amb l’anàlisi de la nostra base de dades. 

Taula 6.1. Característiques de les entitats seleccionades 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per les entitats 

La selecció dels casos d’estudi, a banda de respondre a les característiques mencionades 

anteriorment, ha estat la tipologia de l’espai en el que s’ubiquen aquests ha estat el criteri 

principal de la selecció. Per tal d’entendre les diferents tipologies escollides, cal aclarir abans 

que el fenomen de l’AS ha col·laborat en un cert equilibri territorial evitant l’exclusió social en 

àrees on l’emigració camp-ciutat ha estat molt forta, afavorint la creació de serveis d’atenció 

Entitat Objectiu Activitat principal Beneficiaris Tipus de col·lectiu Equip tècnic Finançament

Masia Can 

Calopa  

(L'Olivera 

Cooperativa)

Integració 

sociolaboral
Producció de vi i oli

11 usuaris/es 

permanents

Joves en risc d'exclusió 

social
12 Públic/Privat

Casa Dalmases
Integració 

sociolaboral

Producció de cervesa 

artesanal
1 usuari permanent

Persones amb 

discapacitat 

intel·lectual

2 Privat

Bolet Ben Fet
Integració 

sociolaboral
Cultiu de bolets ecològics

6 usuaris/es 

permanents

Persones amb 

discapacitat 

intel·lectual

3 Públic/Privat

La Klosca
Integració 

sociolaboral
Producció d'ou ecològics

8 usuaris/es 

permanents

Persones amb traston 

mental sever
3 Públic/Privat

Aprodisca 

Ambientals i 

Ecològics

Integració 

sociolaboral

7 usuaris/es 

permanents

Persones en risc 

d'exclusió social
4 Públic/Privat

Horticultura ecològica

Transformació alimentària

3

RiuVerd
6 usuaris/es 

permanents

Joves en risc d'exclusió 

social
3 Públic/Privat

Públic/Privat

Horticultura ecológica

Transformació alimentària

Formació en agricultura

Integració 

sociolaboral

Formació i educació

Delícies del 

Berguedà

Integració 

sociolaboral
Producció de derivats làctics

2 usuaris/es 

permanents

Joves amb patologia 

dual

Sambucus
11 usuaris/es 

permanents

Persones en risc 

d'exclusió social

Joves amb risc 

d'abandonament  

escolar

5 Públic/Privat

Integració 

sociolaboral

Formació i educació

Restaurant / Càtering

Horticultura ecològica

Cultiu de plantes 

aromàtiques

Persones en risc 

d'exclusió social

Joves amb risc 

d'abandonament  

escolar

Infants i adolescents

Adults

6 Privat

Horts de Can 

Salas

L'Ortiga 

Cooperativa

Integració 

sociolaboral

Formació i educació

Horts socials

Formació en agroecologia

Horticultura ecològica

Programes d'inserció 

sociolaboral

1900 usuaris/es 

temporals

43 usuaries/es 

permanents

Horticultura ecològica

Formació

Visites d'escoles

Integració 

sociolaboral

Formació i educació

Públic/Privat6

Persones amb trastorn 

mental

Infants i adolescents

Adults

592 usuaris/es 

temporals

4 usuaris/es 

permanents
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social i sanitària en àrees rurals perifèriques. A més d’això, la pràctica de l’AS ha resultat ser un 

catalitzador d’alternatives econòmiques, fonamentades en una nova concepció de 

l’agricultura, ecològica i de proximitat, però també de la col·laboració amb altres activitats 

d’una àrea determinada. Així doncs, en les àrees periurbanes, aquests beneficis han permès 

recuperar terrenys abandonats, fent retrocedir les àrees forestals i donant una orientació 

econòmica viable a molts projectes d’AS. En base a aquesta descripció s’han escollit les 10 

entitats d’AS a Catalunya per tal que aquesta selecció sigui una mostra representativa de 

diferents tipologies territorials, en la que hi trobem: 3 casos en l’espai periurbà de l’àrea 

metropolitana de Barcelona (L’Ortiga, Masia Can Calopa, l’Heura), 3 en municipis rurals (Casa 

Dalmases, Riu Verd i Aprodisca) i 4 en àmbits rurals amb forta dependència urbana, propers a 

capitals comarcals importants dins la jerarquia urbana (La Klosca, Sambucus, Aprodisca, 

Delícies del Berguedà).  

Figura 6.2. Classificació de les entitats segons el criteri territorial de selecció 

Font: elaboració pròpia 
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6.2. PROJECTES SELECCIONATS 

A continuació es descriuen les principals característiques de cada una de les entitats 

seleccionades, per tal de conèixer breument els antecedents de cada projecte, el seu 

funcionament i alguns dels reptes de futur. 

6.2.1. Masia Can Calopa de Dalt (L’Olivera Cooperativa) 

L’Olivera Cooperativa és un projecte sorgit en 1970 a càrrec d'un grup de joves urbans que van 

decidir migrar a Vallbona de les Monges, en la comarca de l’Urgell), que en aquella època es 

trobava en una profunda crisi estructural, amb un important èxode rural i un abandonament 

massiu del camp. El projecte tenia com a prioritat la construcció d'un model de vida alternatiu 

de caràcter comunitari, estretament vinculat a la tornada a la terra i amb la idea de donar 

oportunitats de vida i d'ocupació a persones socialment vulnerables. En un moment en què la 

població autòctona abandonava les cases i la terra, ells van començar a recuperar camps de 

cultiu per produir vi i oli d'oliva, creant un producte amb alt valor afegit, en el qual la qualitat i 

la contribució social són els pilar sobre els que se sustenta el seu treball.  

Es tracta d’una iniciativa amb una llarga experiència en el sector de l’AS, essent de les primeres 

iniciatives que començaven a vincular atenció a persones socialment vulnerables i treball 

agrari, des d’una perspectiva innovadora i inclusiva. Actualment, l’Olivera ocupa a més de 45 

persones, de les quals el 50% són persones amb algun tipus de discapacitat intel·lectual o 

trastorn mental, i produeixen anualment més de 100.000 ampolles de vi i 7.000 litres d'oli. En 

aquest sentit, la cooperativa representa un agent clau en el desenvolupament rural de la zona, 

promovent sinèrgies amb altres entitats, promocionant els productes locals i una filosofia 

d'agricultura artesana i vinculada al territori, així com també apareix com un referent en el 

panorama de l’economia social i solidària i l’AS a Catalunya. 

Taula 6.3. Dades bàsiques de Masia Can Calopa de Dalt (L’Olivera Cooperativa) 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per Can Calopa 

A part del centre de Vallbona de les Monges, l’any 2010 l’Olivera Cooperativa va iniciar un nou 

projecte al Parc Natural de la Serra de Collserola, encarregant-se de la gestió de la finca de Can 

Calopa de Dalt, propietat de l’Ajuntament de Barcelona. En aquest espai, l’Ajuntament de 

Barcelona va iniciar l’any 2003 un projecte de vitivinicultura que pretenia relacionar la ciutat 

Nom de l'entitat L’Olivera Cooperativa 

Nom del projecte Masia Can Calopa de Dalt 

Adreça Carretera BV-1468. Km 4,8 (Barcelona) 

Codi postal 08017 

Localitat Barcelona 

Any de creació 2010 

Web http://www.olivera.org/php/09_barcelona_01_barcelona.php  

Telèfon 646 61 91 88 

Correu electrònic cancalopa@olivera.org 

Persona de contacte Maria Dolors Llonch 

Càrrec/Responsabilitat Directora 

http://www.olivera.org/php/09_barcelona_01_barcelona.php
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de Barcelona amb el món del vi i la Mediterrània. L’Ajuntament va plantar 3 ha de vinya amb 

varietats de raïm originaris de diferents territoris de la conca mediterrània, per tal de 

representar la biodiversitat vinícola d’aquesta regió: Syrah (França), Agiorgitiko (Grècia), 

Aglianico (Sud d’Itàlia), Sangiovese (Toscana) i Garnatxa (Catalunya). Després d’anys d’intentar 

tirar endavant el projecte, l’Ajuntament de Barcelona cedir al gestió de la finca a L’Olivera 

Cooperativa, en tant que iniciativa referent d’economia social i amb els coneixements 

necessaris per al sector.  

Des de llavors, l’Olivera treballa i gestiona les vinyes de la finca i elaboren, al celler ubicat a la 

mateixa masia, dos productes: el Vi de Barcelona i el Vi de Collserola, dels quals en produeixen 

un total de 10.000 ampolles. A la Masia de Can Calopa de Dalt es reprodueix el projecte social 

que l’Olivera porta anys desenvolupant a Vallbona de les Monges, gestionant una llar-

residència i un Centre Especial de Treball (CET). 

A banda de la feina a la pròpia finca, gestionen les vinyes del Parc Agrari de Sabadell, de les 

quals elaboren al voltant de 3.000 ampolles anuals del vi “Vinyes del Parc Agrari de Sabadell”. 

També treballen les vinyes de la finca La Muntada, al Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, en 

règim de cessió d’ús amb un conveni amb la Diputació de Barcelona, amb el raïm de les quals 

s’elabora el vi “5 quarteres”35. Amb el temps, però, també han assumint altres feines com la 

realització de serveis externs per a altres viticultors o pagesos, càterings i elaboració de lots de 

Nadal. 

L’equip tècnic de Masia Can Calopa de Dalt està compost per 12 persones, entre les quals hi ha 

una persona encarregada de la direcció del centre, un enòleg, educadors que fan torns per 

estar de manera permanent a la llar-residència i que acompanyen i donen suport als usuaris a 

les feines que han de realitzar. També hi ha un equip mèdic amb un psicòleg i una metgessa 

que s’encarreguen de l’atenció als usuaris, i una cuinera. A Can Calopa també té una 

importància cabdal el voluntariat. El projecte compta amb 4 persones voluntàries que realitzen 

tallers de organització de tallers d’escriptura, lectura, càlcul, treballs artesanals i hort amb els 

nois/es de la llar-residència. A continuació mostrem un quadre resum de les persones 

vinculades al projecte de “Can Calopa“ (Figura 6.4). 

Taula 6.4. Persones vinculades al projecte de Can Calopa (2014) 

 Homes Dones Total 

Equip tècnic 4 8 12 

Persones col·laboradores 0 0 0 

Persones en inserció 10 1 11 

Persones voluntàries 2 2 4 

TOTAL 16 11 27 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per Can Calopa 

Els col·lectius beneficiaris del projecte de Can Calopa són persones en risc d’exclusió social  

amb un grau de discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental. El CET dóna oportunitats 

                                                           
35

 Pàgina web del vi “5 quarteres”, del projecte “La Muntada”, en el que l’Olivera hi col·labora amb la gestió de les 

vinyes: http://www.5quarteres.cat/ 
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d’inserció sociolaboral a 11 persones, les quals treballen i viuen a la finca de manera 

permanent. Segons declaracions dels responsables del projecte: “Les persones que viuen i 

treballen a la Masia de Can Calopa de Dalt segueixen un itinerari formatiu de 4 a 5 anys que els 

permet aprendre tot el procés productiu del vi (els treballs a la vinya, l’elaboració i la 

comercialització), així com la gestió de l’espai de la masia perquè sigui sostenible. L’objectiu és 

que, a partir de l’activitat laboral, juntament amb el suport formatiu i la vida a una llar social 

en un entorn agrícola i natural, aquest grup de persones arribin a dominar les feines 

vitivinícoles per poder-se integrar, en un futur, en alguna empresa del sector, o d’altres 

activitats agràries”. Tanmateix, a causa que la inserció a l'empresa ordinària presenta certes 

dificultats per aquests col·lectius, L’Olivera ha optat per anar ampliar el CET, mitjançant la 

capacitació de les persones beneficiàries, per tal que es puguin alliberar places i així donar 

l’oportunitat d’entrar a noves persones. 

El finançament del projecte de Can Calopa es principalment d’origen públic. L’Olivera i 

l’Ajuntament de Barcelona han signat un conveni de gestió de la finca, al qual l’administració 

local destina anualment una partida pressupostària determinada per mantenir aquest 

equipament municipal i el projecte vitivinícola. Una altra part important del finançament de 

Can Calopa de Dalt són les subvencions procedents de la Generalitat de Catalunya, 

principalment del Departament de Benestar i Família, per al funcionament de la llar-residència, 

i del Departament d’Empresa i Ocupació, per al manteniment de llocs de treball protegit del 

Centre Especial de Treball. 

Pel que fa als recursos i a les infraestructures, Can Calopa gestiona i en fa ús de les 

instal·lacions de titularitat pública a través d’un conveni signat amb l’Ajuntament. Fins fa poc, 

gestionava la finca i la llar-residència i elaborava el vi que l’Ajuntament de Barcelona serveix en 

esdeveniments i regala com a obsequi a visites oficials. Actualment, també utilitza part de la 

producció de la vinya per crear el Vi de Collserola, un producte que comercialitzen com a 

L’Olivera Cooperativa i que pretén aportar major viabilitat i autonomia econòmica al projecte. 

A banda d’això, la Masia Can Calopa Dalt, a part de la llar-residència, compta amb les 

dependències d’una masia del segle XVI amb elements d’alt valor patrimonial. La reconstrucció 

de la masia i habilitació per ubicar-hi el celler, una sala de tast, una sala d’actes al pis superior, 

un pati reformat i una agrobotiga fa que aquest equipament sigui un recurs amb potencial per 

esdevenir un pol de dinamització de la producció pròpia del Parc de la Serra de Collserola.  

Can Calopa gestiona prop de 9 Ha de vinya repartides en tres enclavaments: a Barcelona, 

Sabadell i Sant Llorenç Savall. A Barcelona gestiona i treballa 3 Ha propietat de l'Ajuntament de 

Barcelona; 2,5 ha de vinya a la finca de Can Gambús al Parc Agrari de Sabadell, propietat 

municipal, i a la finca la Muntada, a la Vall d’Horta del Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 

treballa en cessió d’ús 3,5 Ha propietat de la Diputació de Barcelona. Cal destacar que l’accés a 

la terra en tots tres casos és a través de convenis de cessió amb administracions públiques. 

Durant el primer semestre de 2017 es van realitzar unes obres de millora de les dependències 

de la Masia de Can Calopa amb la finalitat de donar un nou impuls al projecte. Aquestes 

millores han portat a renovar la façana i alguna de les habitacions de la masia, l’era i les 

construccions adjacents, a les quals s’ubicarà una agrobotiga amb sala de tastos. El projecte de 

l’agrobotiga de Can Calopa de Dalt té com a principal objectiu crear un centre de distribució de 

productes de la pagesia del Parc Natural de la Serra de Collserola dins els propis límits del parc,  
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creant un centre de referència per a les persones que visiten aquest espai natural i agrari. La 

creació d’aquesta agrobotiga ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, qui ha 

finançat les obres, i amb el Consorci de Parc Natural. A banda de l’espai físic, s’està 

desenvolupant un projecte de dinamització en el que diferents persones que produeixen dins 

els límits del Parc puguin realitzar tastos, presentacions de productes i jornades al voltant de 

l’agricultura i la pagesia d’aquest territori. Per la Masia Can Calopa, a més, aquesta iniciativa 

suposa la diversificació de la seva activitat i l’oportunitat de crear més llocs de treball, ampliant 

així les places d’inserció sociolaboral que ofereixen per a persones en risc d’exclusió social. 

En l’àmbit de la vinya, la comercialització del Vi de Collserola, com a producte propi del celler, 

és una acció que obra a l’entitat un nou espai al mercat enològic. La incorporació d’un nou 

enòleg a l’equip i la reestructuració de les varietats de vinya plantades estan donant pas a una 

nova etapa, en la qual es vol reforçar la vessant més productiva amb l’objectiu clar que aquest 

desenvolupament és l’estratègia per a poder mantenir viva la vessant social del projecte. 
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Figura 6.5. Principals resultats de l’anàlisi de l’entitat Masia Can Calopa de Dalt 

 

Font: elaboració pròpia 
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6.2.2. L’Ortiga 

L’Ortiga és una entitat que neix amb la voluntat de dinamitzar i difondre l’agricultura 

sostenible a l’entorn de Sant Cugat del Vallès i la Serra de Collserola a través de la producció 

ecològica a la finca de Can Monmany (Valldoreix), l’oferiment de recursos pràctics i de 

formació per a la dinamització agroecològica i el desenvolupament de projectes d’Agricultura 

Social.  

Taula 6.6. Dades bàsiques de l’entitat 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per l’Ortiga 

El projecte es composa de dues branques, la branca productiva i de comercialització, sota el 

nom de L’Ortiga Productes Ecològics constituïda com a Societat Limitada, i la branca educativa 

i social, constituïda com a cooperativa des de 2014. La branca de producció es dedica a 

l’agricultura ecològica, gestionant els camps de cultiu de la finca de Can Monmany, i a la 

comercialització de la producció pròpia i d’altres pagesos de proximitat i ecològics a través de 

cistelles que es reparteixen a domicili o a grups de consum.  Per altra banda, la branca 

educativa i social s’encarrega de la vessant formativa i pedagògica del projecte, oferint 

recursos pràctics a persones interessades en introduir-se en el l’agricultura ecològica, tant a 

algú que vulgui començar un hort a casa com a professionals vinculats al món de l’agricultura. 

També proposen activitats a escoles i instituts que treballen l’alimentació i l’agricultura com a 

temàtiques transversals. En l’àmbit de l’Agricultura Social, L’Ortiga Cooperativa realitza la 

formació a un Programa de Formació i Inserció (PFI) en Jardineria i Agricultura Ecològica a un 

institut del barri de Mira-sol de Sant Cugat del Vallès i coordina un programa d’inserció social, 

promogut conjuntament per la cooperativa i l’àrea de Serveis Social de l’Ajuntament de Sant 

Cugat del Vallès. El projecte consisteix en donar formació en agricultura i autosuficiència a 

persones en risc d’exclusió social i acompanyar-les en el procés de creació d’un hort 

d’autoconsum als Horts Socials de Can Possible per garantir un complement d’aliment fresc i 

de qualitat i fomentar l’autonomia, l’empoderament i les relacions interpersonals per tal de 

suplir possibles mancances de caire relacional que dificulten la inclusió social.  

El projecte va tenir el seu origen al grup de consum La Civada, un projecte de producció i grup 

de consum responsable de Sant Cugat del Vallès impulsat per dos dels membres que 

actualment formen L’Ortiga. Durant el desenvolupament del projecte van haver de marxar de 

Nom de l'entitat L’Ortiga Cooperativa 

Nom comercial L’Ortiga 

Adreça Avinguda Can Monmany nº100 local 4, Valldoreix 

Codi postal 08197 

Localitat Valldoreix (Sant Cugat) 

Any de creació 2014 (Cooperativa) i 2010 (Associació) 
Web www.lortiga.cat 
Telèfon - 
Correu electrònic educacio@lortiga.cat / formacio@lortiga.cat  

Persona de contacte Aitana Martín-Aragón i Alba Sánchez 

Càrrec/Responsabilitat Coordinadores 

http://www.lortiga.cat/
mailto:educacio@lortiga.cat%20/
mailto:formacio@lortiga.cat
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lloc on estaven. En aquell moment van trobar que la finca de Can Monmany, una antiga masia 

situada a Valldoreix, just al límit del Parc de Collserola, estava en tràmits de passar a ser de 

propietat pública. Es van posar en contacte amb l’Ajuntament i van arribar a un acord de gestió 

de finca. Al març de 2009 començaven a adequar i a gestionar la finca i posteriorment es van 

incorporar al projecte persones relacionades amb el món de l’educació i la promoció de 

l’agricultura ecològica, donant lloc a la creació de l’Associació L’Ortiga l’any 2010, que més tard 

es convertiria en cooperativa de treball. 

L’equip tècnic es pot dividir en dos grans grups, aquelles persones vinculades a la Societat 

Limitada i aquelles que estan vinculades a la Cooperativa. Pel que fa a la vessant productiva, i 

en relació a les persones que gestionen la Societat Limitada, hi ha 3 socis treballadors i 1 

persona assalariada; també hi ha una persona en inserció laboral procedent del programa 

d’inclusió social que col·labora amb la producció agrària. Pel que fa a la vessant educativa i 

formativa, la cooperativa compta amb dos sòcies treballadores i un soci treballador. A més, 

compta amb 4 col·laboradors puntuals, dos homes i dos dones, 6 treballadors en inserció 

laboral, 2 alumnes del PFI que fan les pràctiques a la cooperativa i 4 treballadors que 

procedeixen del programa d’inclusió social. També compten amb una persona voluntària.  A 

continuació mostrem un quadre resum (Figura 6.7). 

Taula 6.7. Persones vinculades a l’Ortiga Cooperativa 

 L’Ortiga SL L’Ortiga Coop  

 Homes Dones Homes Dones Total 

Equip tècnic 3 0 1 2 6 

Treballadors/es temporals 0 1 2 2 5 

Persones en inserció 1 0 5 1 7 

Persones voluntàries 0 1 1 0 2 

TOTAL 4 2 9 5 20 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per l’Ortiga 

Les persones usuàries de L’Ortiga  pertanyen a 4 grans grups: escoles, programa d’inclusió 

social, programa d’inserció i formació i usuaris dels cursos de formació.  

 Escoles. Durant l’any 2015 L’Ortiga ha realitzat tallers i programes formatius a uns 650 

alumnes de diferents escoles a través del Pla de Dinamització Educativa de Sant Cugat 

del Vallès i de l’oferiment dels seus recursos a altres escoles de Barcelona i rodalies. 

 

 Programa d’Inclusió Social dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès. Aquest programa destinat a persones en risc d’exclusió social i en coordinació 

amb l’àrea de Serveis Social del municipi es va iniciar al 2014 amb un grup de 13 

persones, les quals entre setembre de 2014 i juny de 2015 van realitzar un programa 

de formació en agricultura ecològica i un acompanyament de la seva situació 

sociolaboral. Al setembre del següent any (2015) les 13 persones que van iniciar el 

programa l’any anterior van obtenir un hort d’autoconsum als Horts de Can Possible i 

un altre grup de 14 persones va començar la segona edició del programa, iniciant el 

mòdul formatiu. D’aquesta manera, durant l’any 2015 han passat per aquest programa 

un total de 27 persones. 
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 Programa d’Inserció i Formació i Programa de Transició al Treball (PIF-PTT). L’Ortiga 

realitza mòduls específics del programa de formació PFI-PTT del perfil d'auxiliar de 

jardins i vivers (180h/anuals): sessions teoricopràctiques desenvolupades al casal de 

Mira-sol en el marc de la formació del PFI en temàtiques relacionades amb l'agricultura 

i la jardineria ecològiques. També realitza, amb els i les alumnes d’aquests mòduls, 

sessions pràctiques per al desenvolupament d'operacions auxiliars de producció i 

manteniment d'espais productius i jardins (80h). Aquestes sessions es realitzen a la 

finca de Can Monmany amb la intenció d'oferir formació pràctica en la instal·lació i 

manteniments d'hortes productives o d'infraestructures relacionades amb les 

temàtiques incloses en el currículum del PFI-PTT d'auxiliar de jardins i vivers. 

 

 Cursos de formació per a formadors i educadors i per a adults. Ofereixen visites i 

tallers formatius per a formadors/es en agricultura ecològica, educació per la 

sostenibilitat i horts escolars ecològics. També realitzen tallers i formacions puntuals 

per a adults relacionades amb l'agricultura, l'alimentació i l'autogestió. Formacions de 

tipus intensiu que tenen com a objectiu donar eines i coneixements a persones 

interessades en crear el seu propi hort d'autoconsum o en temàtiques relacionades 

amb l'agricultura i l'alimentació.  

També cal destacar el paper que tenen les pràctiques d’estudiants i del voluntariat a l’entitat. 

L’Ortiga rep estudiants de les llicenciatura de ciències ambientals de la UB i la UAB per cobrir la 

part del programa curricular d’hores de formació en una empresa. També reben persones 

voluntàries que vulguin involucrar-se al projecte.  

El finançament de l’Ortiga es basa principalment en la venta de la producció agrària pròpia, la 

comercialització de cistelles i en la prestació de serveis. Pel que fa a la prestació de serveis, el 

principal client és l’Ajuntament de Sant Cugat, amb el qual L’Ortiga té un contracte per a la 

realització d’un projecte d’inclusió social amb persones socialment vulnerables. Aquest 

projecte, esmentat anteriorment, compta amb el suport de Serveis Socials de l’Ajuntament i 

s’executa a la fina de Can Monmany. El nombre de subvencions és escàs i la majoria 

procedeixen del sector privat, a través de la participació en convocatòries de programes 

d’emprenedoria social. 

La cessió d’ús de la finca de Can Monmany es materialitza a través d’un conveni amb 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, el qual es va comprometre a adequar una de les 

dependències de la masia principal perquè la cooperativa la pogués utilitzar com a magatzem. 

A banda de la finca de Can Monmany, l’Ortiga té un espai d’oficina compartit a Cal Temerari i 

un espai cedit per l’Ajuntament de Sant Cugat per desenvolupar el projectes d’horts socials de 

Can Possible amb els participants del programa d’inclusió social. Es tracta d’un terreny de 500 

m2 al costat de l'estació de ferrocarril, de titularitat pública i gestionats mitjançant un conveni 

entre les àrees de Medi Ambient i Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Cugat, en el que 

s’han habilitat parcel·les individuals d’autoconsum. L'Ortiga és l'encarregada de dinamitzar 

l'espai i el grup així com d'acompanyar-los en el procés de formació sociolaboral així com 

d'assessorar-los tècnicament en la gestió i manteniment de l’hort d'autoconsum. El grup 

beneficiari d'aquest espai pot ser màxim de 7 persones i el projecte té una duració de 2 anys. 
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Durant la realització de la present investigació, la gestió d’aquesta finca pública va sortir a 

concurs per als propers 20 anys, convocatòria a la qual l’Ortiga es presentava amb l’esperança 

de continuar amb un projecte de gestió sòlid i d’èxit, que combina agroecologia, educació i 

acció social. El futur de l’Ortiga està condicionat per la resolució d’aquesta convocatòria, ja que 

els objectius que l’entitat es planteja es podran complir si la gestió de Can Monmany segueix 

endavant.  

Tanmateix, de cara al futur, l’Ortiga es planteja fer de Can Monmany un centre de referència 

en agricultura ecològica a la Serra de Collserola, gestionant l’espai productiu i creant un centre 

de formació que permeti gestionar de manera més integral l’àmbit educatiu del projecte. Per 

assolir aquests objectius, l’Ortiga creu necessari ampliar el nombre de persones que formen el 

seu equip de treball, formant equips professionals per cada una de les branques de l’entitat, 

que puguin abordar els reptes que planteja cada una de els àrees. En l’àrea educativa, 

pretenen ampliar el nombre d’activitats i de tallers que s’ofereixen a escoles i centres 

educatius, així com ampliar l’oferta de casals d’estiu en el que l’agricultura ecològica, 

l’autosuficiència i el contacte amb la natura siguin els eixos vertebradors. També volen 

consolidar l’àmbit i la programació de la formació per adults, dotant-se de formadors i 

persones que ofereixen formació especialitzada en diferents àmbits relacionats amb l’activitat 

que l’entitat desenvolupa. Pel que fa al programa d’inclusió social, es plantegen continuar amb 

la seva realització i encetar nous projectes com els horts socials, per tal d’oferir a un major 

nombre de famílies la oportunitat de tenir una parcel·la per autoconsum i així ampliar el seu 

impacte.  

En definitiva, els reptes futurs de l’Ortiga passen per consolidar les seves diverses activitats, 

assentar-se a Can Monmany com a espai polivalent on implementar les diferents branques que 

té l’entitat i donar un impuls al projecte. 
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Figura 6.8. Principals resultats de l’anàlisi de l’entitat L’Ortiga Cooperativa 

 

Font: elaboració pròpia 
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6.2.3. Horts de Can Salas (L’Heura) 

L’Heura SLL és un Centre Especial de Treball creat al 1994 que ha desenvolupat la seva activitat 

al voltant de la jardineria, viverisme i manteniment d’espais verds,  amb la seva seu social a 

Terrassa. l’Heura es va fundar com a entitat no lucrativa amb la finalitat de ser un recurs 

d’inserció sociolaboral per a persones amb especials dificultats, concretament persones amb 

discapacitat psíquica i/o trastorn mental. Des de l’any 2000 hi treballa un equip multidisciplinar 

d’orientació psicosocial que s’ocupa de desenvolupar els processos d’inserció sociolaboral dels 

usuaris atesos. 

Als inicis, l’Heura desenvolupava la seva activitat exclusivament com a centre de jardineria, 

realitzant tasques en aquest àmbit, com per exemple manteniment d'espais verds, disseny i 

creació d'espais enjardinats nous, gestió del medi ambient, treballs forestals i treballs d'arbrat. 

Arran de la crisi econòmica de 2008, el  nombre de contractacions públiques va experimentar 

un descens important, fet que va fer reduir la càrrega laboral del CET. Va ser llavors quan 

l’Heura es va plantejar redirigir part de la seva activitat i enfocar-la cap a l’agricultura 

ecològica, iniciant un projecte d’AS que permetés mantenir les llocs de treball i les oportunitats 

per a les persones que hi treballaven i diversificar la font dels ingressos de l’empresa.  

Taula 6.9. Dades bàsiques de “Els Horts de Can Salas” (2015) 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per l’Heura 

Actualment l’Heura combina la jardineria i l’agricultura com a activitats principals. Aquests dos 

sectors són especialment compatibles i permeten, en molts casos, sostenir projectes 

d’aquestes característiques davant de situacions de crisi econòmica. El pas de la jardineria a 

l’agricultura ha estat una estratègia de resiliència que han aplicat alguns CETs davant del canvi 

en les condicions del sector al que estaven dedicats prèviament, ja que aquest canvi es pot 

produir amb certa facilitat per la similitud de les tasques a realitzar, les eines i els equipaments 

necessaris i l’adaptació dels treballadors/es a la nova activitat. 

Des de l’any 2013, l’Heura conrea els camps circumdants a Can Salas, masia on tenen les 

instal·lacions i les oficines, adaptant-les als criteris de cultiu ecològic i seguint el mètode de les 

parades en crestall, de Gaspar Caballero, per crear els horts educatius. El projecte dels Horts 

de Can Salas compta a tres àmbits d’actuació: les visites escolars, els horts de producció i la 

Nom de l'entitat L’Heura, SLL 

Nom del projecte Horts de Can Salas 

Adreça Finca can Salas. Crta Sabadell-Matadepera km 6,4 (Terrassa) 

Codi postal 08227 

Localitat Terrassa 

Any de creació 1994 (CET) i 2013 (Projecte Agricultura Social) 

Web www.heura-cet.cat 

Telèfon  937350220 

Correu electrònic heura@heura-cet.cat 

Persona de contacte Sònia Sala 

Càrrec/Responsabilitat Gerent 
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comercialització de productes ecològics i de proximitat, a través del grup de consum Ecomola i 

l’agrobotiga dels Horts de Can Salas.  

 Visites escolars: L’Heura ofereix un ampli ventall d’activitats educatives al voltant de 
l’agricultura ecològica i de proximitat, potenciant el consum responsable, el 
coneixement de l’entorn més proper i el valor de les petites accions per a la 
conservació del planeta. La demanda de formació per part dels docents en temes 
relacionats amb l’hort com a eina pedagògica ha portat a l’entitat a realitzar visites 
amb alumnes i professors a l’hort educatiu que han creat a Can Salas. Aquest espai 
permet als alumnes observar tot el procés de creació d’un hort, i també als mestres 
agafar idees o aprendre nous conceptes, que després poden aplicar a la seva escola. 
 

 Horts de producció: l’Heura té els camps productius a una finca de Torrebonica 
(Terrassa), on hi treballen 4 hectàrees d’horta. La producció d’aquests camps, 
conreada sota criteris d’agricultura ecològica i amb segell del CCPAE, es destina 
principalment al sector de la restauració i a establiment alimentaris de venta al detall 
del Vallès Occidental, oferint un producte de qualitat, de temporada i de proximitat. 
 

 Comercialització: els productes que es conreen als camps de Torrebonica es destinen 
principalment a la hosteleria i a petites botigues, però una petita part nodreix 
l’Agrobotiga dels Horts de Can Salas. A banda, des de desembre de 2016 L'Heura 
gestiona les comandes i prepara cistelles del grup de consum EcoMola, amb productes 
propis d'horta i d'altres productors ecològics de proximitat. 

Amb aquest projecte que integra producció, formació i atenció social l’Heura vol contribuir a 

ampliar l’oferta de cultiu ecològic de proximitat al Vallès Occidental, promoure la conservació i 

difusió de varietats antigues de la zona, i seguir amb la seva tasca en la integració sociolaboral 

de persones amb discapacitat. 

L’equip tècnic dels Horts de Can Salas està compost per 6 persones, entre les quals hi un 

enginyer agrícola, una biòloga, un pedagog, una treballadora social, una administrativa i un 

persona que actua com a coordinadora del projecte. Tres d’aquestes persones s’encarreguen 

de tasques relacionades amb la producció, les visites escolars i l’agrobotiga. La treballadora 

social s’encarrega de fer el seguiment de les persones treballadores i aplicar el seu itinerari 

personalitzat d’inserció sociolaboral. La coordinadora del projecte, per al seva banda, 

s’encarrega de la gestió integral del projecte i l’administrativa de portar la part econòmica i 

burocràtica del projecte.  A continuació mostrem un quadre resum de les persones vinculades 

al projecte de “Els Horts de Can Salas“ (Taula 6.10). 

Taula 6.10. Persones vinculades al projecte de “Els Horts de Can Salas” (2015) 

 Homes Dones Total 

Equip tècnic 3 3 6 

Persones col·laboradores 0 0 0 

Persones en inserció 3 1 4 

Persones voluntàries 0 0 0 

TOTAL 6 4 10 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per l’Heura 
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Els col·lectius beneficiaris del projecte dels Horts de Can Salas són persones amb discapacitat 

intel·lectual i/o trastorn mental; treballadors/es de l’Heura que han estat derivats cap a 

aquesta branca de nova creació del CET. Segons les entrevistes realitzades amb l’equip tècnic, 

s’ha seleccionat a les persones que més s’adaptaven a les condicions dels nous llocs de treball, 

que podien desenvolupar les tasques assignades i les que, a través del treball agrari, podien 

experimentar millores i canvis positius en la seva situació personal.  

A més, el projecte té altres usuaris: principalment escoles, famílies i persones individuals que 

assisteixen als cursos de formació i visites escoles. Durant l’any 2015, període que hem 

analitzat, l’àmbit formatiu de l’entitat va registrar 592 usuàries i usuaris, dels quals el 84,4%  

pertanyia a alumnes d’escoles (500 alumnes) que visitaven els horts i el 15,6% a famílies i 

adults (92 usuaris) que assistien als cursos que oferia l’entitat.  

El finançament del projecte es basa principalment en els ingressos per ventes, principalment 

de la comercialització dels productes d’horta, i per la prestació de serveis, sobretot visites 

escolars i cursos de formació. Una part important del finançament, com a Centre Especial de 

Treball, procedeix de l’Administració pública, en concepte de subvencions per al manteniment 

de llocs de treball protegit, per a la contractació d’Unitats de Suport a l’Activitat Professional 

(USAP) i bonificacions en el pagament de les quotes de la Seguretat Social. 

Pel que fa als recursos i les infraestructures, l’Heura compta amb instal·lacions pròpies a Can 

Salas, on té les oficines, els magatzems per a la maquinària i les eines, l’agrobotiga i els horts 

educatius on realitza les visites escolars i els cursos de formació. A banda, té finques en règim 

d’arrendament on realitza les tasques de producció, com és el cas de les finques de 

Torrebonica, que van ser començades a treballar per l’entitat l’any 2016.  

Actualment l’Heura continua treballant per consolidar el projecte dels Horts de Can Salas, 

donant impuls a totes les seves línies d’actuació. L’adquisició de la finca de 4 ha de Torrebonica 

va permetre ampliar la capacitat productiva del projecte, la qual fins el moment estava 

condicionada per l’extensió dels camps que tenien. Aquest augment de terreny cultivable es 

realitza amb la intenció de poder tenir més capacitat de vendes i d’abastiment per 

l’agrobotiga. No obstant això, en un inici l’Heura preveu treballar només la meitat de la finca  i 

més endavant, en una segona fase, ampliar el cultiu a la totalitat del terreny adquirit. 

En l’àmbit pedagògic, l’Heura pretén reforçar les activitats i els tallers que s’ofereixen a escoles 

i centres educatius, així com ampliar l’oferta de formació per a famílies i adults. A més d’això, 

l’Heura volia millorar els seus equipaments, realitzant millores en la masia on s’ubiquen les 

oficines, els magatzems i l’agrobotiga, incorporant aules de formació i millorant l’espai de 

comercialització dels seus productes.  
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Figura 6.11. Principals resultats de l’anàlisi de l’entitat Horts de Can Salas (L’Heura-CET) 

 

Font: elaboració pròpia 
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6.2.4. Fundació Casa Dalmases 

El projecte Fundació Casa Dalmases neix de l’adquisició per herència familiar al 2009 del 

Palauet Casa Dalmases, un edifici històric representatiu dels segles XVII-XVIII situat al casc antic 

de Cervera. És una entitat sense ànim de lucre que sorgeix amb l’objectiu inicial d’impulsar 

projectes socials que puguin ajudar a resoldre el problema de l'ocupació de persones amb 

discapacitat a la Segarra.  

Els objectius principals de la Fundació Casa Dalmases són principalment el de millorar la 

qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, amb malaltia mental  i/o 

qualsevol altra discapacitat, fent especial atenció  als joves o adults residents a la comarca de 

la Segarra, mitjançant la inserció social i laboral d’aquests col·lectius. Al mateix temps també hi 

ha la voluntat d’oferir un servei d’orientació familiar i social per a la integració dels col·lectius 

amb els quals treballa. I en segon lloc, hi ha la voluntat d’obrir al públic i, en especial a la 

ciutadania de Cervera, el patrimoni arquitectònic de la Casa Dalmases. 

Figura 6.12. Dades bàsiques de l’entitat 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per Casa Dalmases 

 

L’activitat principal de l’entitat és l’elaboració de cervesa artesana, una activitat que es du a 

terme a l’obrador habilitat en els baixos de la mateixa Casa Dalmases. El projecte Casa 

Dalmases consta de la botiga l’Espígol, el primer projecte amb el qual s’inaugura l’entitat a 

desembre de 2012, sent un espai on es poden comprar productes amb valor social de 

productors locals. A la botiga l’Espígol hi col·laboren altres entitats socials del territori com 

l’Associació Alba i el Centre ocupacional l’Espígol, els quals s’ocupen de gestionar el projecte, i 

altres entitats locals com el Emaus Rurals que participen en fires locals de cervesa artesanal 

per tal de donar a conèixer el projecte i els productes que elaboren. 

El projecte posa en valor el cereal, com a producte de proximitat,  i contribueix a la 

dinamització econòmica i comercial de la ciutat de Cervera i del seu entorn. La Fundació Casa 

Dalmases elabora dos tipus de cervesa d’alta fermentació: la Rossa i la Vermella. La cervesa 

Casa Dalmases es ven arreu del territori català, com petits comerços, restaurants, bars, 

pastisseries i cafès, etc de Cervera i rodalies així com també a Barcelona. També participa en 

Nom de l’entitat Casa Dalmases  Fundació 

Nom comercial Casa Dalmases Fundació 

Adreça c/ Major 87-89 

Codi postal 25200 

Localitat Cervera 

Any de creació 2012 

Web http://casadalmases.org 

Telèfon - 

Correu electrònic fundacio@casadalmases.org 

Persona de contacte Belén Jürschik 

Càrrec/Responsabilitat secretaria Fundació Casa Dalmases (impulsora del projecte) 
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fires locals de cervesa artesanal i col·labora amb altres entitats socials, com Galetes el Rosal, 

L’Olivera, Delícies del Berguedà, Sambucus i Espigoladors amb els quals estableix sinèrgies de 

col·laboració i distribució conjunta. Aquestes relacions han desembocat en la creació de la 

marca “Vogadors”, una estructura comercial única que es planteja com una forma de 

comercialització conjunta per tal d’unir recursos i esforços i ésser més eficients a l’hora 

d’apropar els seus productes al mercat.. Altres col·laboracions que s’estableixen en el marc del 

projecte Casa Dalmases és la Ruta de la cervesa artesana de les terres de Lleida, una iniciativa 

que agrupa els diferents obradors de cervesa artesana existents a les terres de ponent. La 

Cooperativa l’Olivera de Vallbona de les Monges, l’Associació Alba i la paeria de Cervera, per 

altra banda, són entitats amb una col·laboració més regular i que forment part de la xarxa de 

suport al projecte.  

En aquest sentit, cal subratllar les aportacions indirectes rebudes en forma de material per 

part de l’Olivera Cooperativa, com és la donació de 1500 ampolles (75 cl) i d’una empresa de 

taps que dóna 30.000 taps corona que fan servir per tancar les ampolles de cervesa. Cal 

destacar l’aportació realitzada per Gustum, una entitat col·laboradora del Consorci Leader, que 

impulsa projectes agroalimentaris que posen en valor el territori; un dels projecte que aquest 

impulsa és el de la Ruta de la Cervesa Artesana en el qual Fundació Casa Dalmases hi participa 

junt amb altres 3 cervesers artesans.  

Els col·lectius beneficiaris del projecte de Casa Dalmases són persones amb discapacitat 

intel·lectual, durant l’any d’estudi analitzat a la Fundació Casa Dalmases es va incorporar una 

persona en període de pràctiques amb discapacitat intel·lectual que desenvolupa tasques 

relacionades amb l’elaboració de la cervesa artesana. Entre els usuaris beneficiaris de la 

Fundació Casa Dalmases hi ha 8 persones amb especials dificultats (5 de l’Associació alba, i 3 

de EMAÚS rurals) en pràctiques que desenvolupen diverses activitats d’una forma regular però 

no tan intensiva: els serveis d’atenció al públic a la botiga Espígol o la participació en fires per 

donar a conèixer el seu producte.  

L’equip tècnic a la Fundació Casa Dalmases està format per un tècnic de producció i la 

coordinadora del projecte i secretària de la Fundació. A més d’això, hi ha un grup de 

col·laboradors treballant de forma voluntària que duen a terme diferents tasques 

administratives, de gestió o bé relacionades amb les activitats de rehabilitació de l’immoble. 

Figura 6.13. Persones vinculades a Casa Dalmases (2015) 

 Homes Dones Total 

Equip tècnic     1    1    2 

Treballadors/es temporals     0    0    0 

Persones en inserció     1    0    1 

Persones voluntàries     5    6   12 

TOTAL     7    7   15 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per Casa Dalmases 

Fundació Casa Dalmases es finança principalment pel ingressos resultats de la venta de la 

cervesa artesana però també d’altres fonts d’origen privat. En primer lloc el finançament 

directe de Fundació Casa Dalmases prové d’una subvenció de l’Obra Social La Caixa, la qual va 

aportar 25.000 euros a juliol de 2015, destinats bàsicament per a les obres de l'obrador de 
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cervesa. I en segon lloc, l’entitat compta amb el suport del Patronat de la Fundació, un òrgan 

gestor composat per 9 persones a títol individual anomenats patrons, els quals fan aportacions 

de forma mensual a l’entitat i també aporten altres recursos físics. Cal destacar però que per a 

la posada en marxa de l’entitat es va comptar amb l’impuls del projecte (2012) de 

micromecenatge realitzat a Verkami i el finançament públic rebut amb el programa 

EmprenSocial de la Generalitat de Catalunya. 

Els reptes de futur per a una entitat amb poc recorregut temporal com aquesta, se situen 

principalment en la possibilitat d’ampliar el volum de producció. Així doncs, per l’any 2015 

(període d’estudi) produeix entorn de 250 litres setmanals de cervesa artesana, i té una 

previsió d’arribar als 500 litres setmanals per a l’any 2016. Aquest increment també va associat 

amb la voluntat de poder incorporar més persones en inserció, comptant amb els ajuts de 

l’Administració com el Programa de Garantia Juvenil al que s’acullen per a l’any 2016, així com  

millorar les condicions laborals per a tot l’equip tècnic. 

A més d’això, per l’any 2016, encara que no ha entrat al nostre anàlisi, s’impulsa una nova 

activitat: l’elaboració de xocolata artesana sota la marca “La Vall d’Or”. Aquesta activitat 

pretén donar continuïtat a un projecte previ de l’obrador situat a Cellers (Torà) també amb 

objectius socials. 
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Figura 6.14. Principals resultats de l’anàlisi de l’entitat Casa Dalmases 

 

Font: elaboració pròpia 
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6.2.5. Bolet Ben Fet 

Bolet Ben Fet neix al 2008 de la trobada entre un emprenedor i una organització dedicada a la 

recerca d'oportunitats per a les persones amb discapacitat intel·lectual. L’entitat del Tercer 

Sector, Taller Escola Barcelona (TEB) porta 45 anys de trajectòria en el treball amb col·lectius 

socialment vulnerables, creant més de 600 llocs de treball en diversos sectors com la 

jardineria, la manipulació industrial, l’electrònica i els serveis. D’aquest 600 llocs de treball, 450 

corresponen a persones amb discapacitat intel·lectual. Dins de TEB, constituït com a grup 

cooperatiu, hi ha TEB Verd, empresa dedicada a la gestió ambiental i al manteniment d’espais 

verds, dins la qual hi ha el projecte Bolet Ben Fet. L’any 2007 Carles Díaz, actual gerent de TEB 

Verd, que ja treballa amb bolets de cultiu, s'associa amb TEB i decideixen endegar el projecte a 

una granja de Sant Antoni de Vilamajor, adaptant el treballar del cultiu de bolets al treball per 

a persones amb discapacitat intel·lectual.  

L'objectiu de Bolet Ben Fet és l’ especialització en el cultiu ecològic de xiitake i maitake i la 

inserció social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual, amb la finalitat de crear 

ocupació de qualitat en el sector agrícola per a col·lectius socialment vulnerables i oferir un 

producte de qualitat, socialment just i ambientalment sostenible. 

Taula 6.15. Dades bàsiques de Bolet Ben Fet 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per TEB Verd, SCCL 

Al 2014 Bolet Ben Fet va produir gairebé 14 tones de bolet fresc, 10 de les quals eren de 

shitake i 3,6 de maitake. Aposten per un producte de qualitat que comercialitzen a restaurants 

i botigues especialitzades, destinat a un segment de mercat gourmet. Altres productors de 

shitake venen el producte a preus molt baixos, però segons ens han explicat a les trobades, els 

processos productius no estan tan cuidats com en el cas de Bolet Ben Fet. Del tot el procés 

d’elaboració dels bolets hi ha un aprofitament secundari amb els sacs on s’inoculen les espores 

dels bolets. Un cop utilitzats 2 o 3 vegades, com aquests preparats són cada vegada menys 

productius, s’utilitzen per compost per a l’agricultura ecològica. A banda d’això, Bolet Ben Fet 

elabora sacs de floració de shitake i maitake per altres entitats que fan cultiu de bolets i els 

comercialitzen a tercers en col·laboració amb altres entitats.  

Nom de l'entitat TEB-Verd, SCCL 

Nom del projecte Bolet Ben Fet 

Adreça Can Lari 

Codi postal 08459 

Localitat Sant Antoni de Vilamajor 

Any de creació 2008 

Web http://www.boletbenfet.com/   

Telèfon 93 871 36 43 

Correu electrònic info@boletbenfet.com 

Persona de contacte Carles Díaz Tarragó 

Càrrec/Responsabilitat Gerent 

http://www.boletbenfet.com/
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L’equip tècnic de Bolet Ben Fet està compost per 7 persones, entre les quals hi ha una persona 

encarregada de la direcció del CET, una administrativa, dos monitors encarregats del treball de 

les persones en inserció, una responsable de projecte, una treballadora social que forma part 

de la USAP del CET, una comercial i un repartidor. Els col·lectius beneficiaris del projecte de 

Bolet Ben Fet són persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental. El CET dóna 

oportunitats d’inserció sociolaboral a 5 persones. Bolet Ben Fet també acull a persones en 

pràctiques i voluntaris, els quals col·laboren amb les tasques pròpies dels projecte. A 

continuació mostrem un quadre resum de les persones vinculades al projecte de “Bolet Ben 

Fet“ (Figura 6.16). 

Taula 6.16. Persones vinculades al projecte de Bolet Ben Fet (2015) 

 Homes Dones Total 

Equip tècnic 4 4 8 

Persones col·laboradores 0 0 0 

Persones en inserció 4 1 5 

Persones voluntàries 3 1 4 

TOTAL 11 6 17 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per Bolet Ben Fet 

El finançament de Bolet Ben Fet és principalment d’origen públic, a través de subvencions 

procedents de la Generalitat de Catalunya, principalment del Departament d’Empresa i 

Ocupació, per al manteniment de llocs de treball protegit del Centre Especial de Treball. Per 

altra banda, al 2015 Bolet Ben Fet va participar al programa Momentum Project del BBVA, a 

partir del qual va accedir a formació i assessorament per a la consolidació del seu projecte i a 

un crèdit de 105.000€ a retornar en 7 anys. Aquesta és una part important de l’actual 

finançament de Bolet Ben Fet, que els hi està permetent ampliar la capacitat de negoci i oferir 

més oportunitats laborals per a persones amb discapacitat.  

Pel que fa als recursos i les infraestructures, Bolet Ben Fet s’ubica en una antiga granja de 

cargols situada al municipi de Sant Antoni de Vilamajor, la qual han rehabilitat per ubicar-hi les 

naus on fan créixer els bolets, les sales on preparen, esterilitzen i inoculen els sacs, les sales de 

manipulació i preparació de comandes, les oficines i alguns magatzems. A part d’aquest i altres 

recursos físics com maquinària, vehicles i eines, Bolet Ben Fet té un important suport 

empresarial pel fet de formar part del grup cooperatiu TEB. Aquest grup, que aglutina 

diferents cooperatives i àmbit d’actuació de TEB, sorgeix de la necessitat de gestionar tota 

l’activitat del Taller Escola Barcelona i de creació d’òrgans per a la seva administració. Una 

d’aquesta cooperatives és TEB Gestió, que s’encarrega dels serveis d’administració i finances i 

de recursos humans de totes les cooperatives del grup i és on es concentra tot l’equip de 

direcció i d’administració. Dins del grup també hi ha la cooperativa TEB Habitatge on les 

famílies, de manera solidària, troben plegades solucions als problemes d’habitatge per a 

persones amb discapacitat intel·lectual que hi ha dins del grup. Aquesta iniciativa ha creat, de 

moment, 88 places residencials per a persones que necessiten estar en una llar-residència de 

manera permanent i serveis assistencials per aquelles persones que són més autònomes i per 

a famílies que ho necessiten. 
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En el moment de fer les trobades amb Bolet Ben Fet, el CET es trobava en un moment de 

consolidació del projecte, assumint el repte d’ampliar lleugerament la producció de bolets i 

d’afinar els cicles a la demanda de cada un dels productes que ofereix, per tal de minimitzar al 

màxim la sobreproducció o l’acumulació d’estoc d’un producte altament perible.  

Per altra banda, la participació en el programa Momentum Project, promogut pel BBVA,  ha 

estat una fita important per al desenvolupament del projecte. Bolet Ben Fet va ser una de les 

10 iniciatives seleccionades que aspiraven a entrar dins el programa de les gairebé 100 que s’hi 

van presentar. Aquest programa, que vol donar impuls a iniciatives d’emprenedoria social 

arreu de l’estat, consta d’una primera etapa formativa, en la que les entitats treballen la 

proposta i el model de negoci, i una segona en la que es presenta el projecte a inversors 

privats, els quals decideixen a quina de les iniciatives volen donar finançament. En aquesta 

trobada, Bolet Ben Fet va aconseguir finançament per generar llocs de treball a la granja 

actual, pensant també en la possibilitat d’ampliar l’actual i replicar la idea a altres territoris, 

amb els mateixos estàndards de qualitat i amb la mateixa finalitat social. 

Bolet Ben Fet també forma part de la cooperativa 2147 Mans, cooperativa social formada per 

diferents entitats socials que es dediquen a l’agricultura i que vol ser una plataforma per a la  

comercialització dels seus productes. El fet d’estar en aquesta iniciativa de comercialització 

conjunta ha obert a Bolet Ben Fet la presència en establiments com supermercats i botigues 

especialitzades, encara que actualment l’ajust entre la demanda i la producció i les exigències 

de les grans cadenes és un repte que han d’acabar d’ajustar. Tanmateix, Bolet Ben Fet 

continua comercialitzant el seu producte a restaurants de prestigi, essent els clients que més 

visibilitat donen al projecte.  
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Figura 6.17. Principals resultats de l’anàlisi de l’entitat Bolet Ben Fet 

 

Font: elaboració pròpia 
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6.2.6. Sambucus 

Sambucus sorgeix de les necessitats detectades des de l’Administració local, un projecte 

impulsat en el seu inici pel Consorci del Lluçanès i l’Ajuntament de Manlleu. Inicialment, el 

director del Consorci del Lluçanès i la gerent de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 

de Manlleu s'adonaren que amb la situació de crisi econòmica global s’està produint un procés 

d’exclusió social local important en el qual és necessari incidir i generar oportunitats laborals 

per a aquests col·lectius. A partir d'aquests fets, des de l’Administració Local, es comencen a 

promoure iniciatives d’Economia Social que ajuden a donar resposta a aquestes necessitats. I 

és durant el procés de creació del projecte de Sambucus es comença a configurar, surt a 

concurs l’equipament del nou mercat municipal de Manlleu, un restaurant, i es planteja la 

possibilitat de presentar-se per a portar-ne la gestió. 

Taula 6.18. Dades bàsiques de Sambucus Cooperativa 

Font: elaboració pròpia  

Sambucus neix a Osona a l’any 2011, constituïda com a cooperativa de treball i empresa 

d’inserció, sense ànim de lucre. L’objectiu principal de Sambucus és el de donar oportunitats 

d’ocupació a persones amb dificultats sociolaborals per tal que aquestes puguin esdevenir 

autònomes i accedir al mercat de treball en igualtat de condicions. Això es pretén aconseguir a 

través d’activitats productives relacionades amb l’àmbit agrícola i gastronòmic, mitjançant 

programes que combinen treball, formació i acompanyament dels col·lectius en risc d’exclusió 

social. 

Les activitats que duen a terme durant l’any 2015, període de l’estudi analitzat, s’emmarquen 

en l’àmbit agrícola, apostant per la producció ecològica, i en una aposta de gastronomia 

propera i de qualitat. En primer lloc, el servei d’hosteleria dut a terme en el restaurant 

emplaçat en el Mercat Municipal de Manlleu el qual té una capacitat per a 35 places i en el que 

hi treballen joves en risc d’exclusió. En segon lloc els càterings per a esdeveniments, i en tercer 

lloc, la gestió de cuines per a col·lectivitats, abastint a una cuina d’una llar-residència per a 

persones amb malaltia mental de Manlleu amb un volum de 30 places i d’una cuina d’una 

escola bressol a Roda de Ter amb un volum de 25 places.  

Nom de l'entitat Sambucus Empresa d'Inserció, S.C.C.L. 

Nom del projecte Sambucus 

Adreça 
Carrer del Pintor Guàrdia, 6 (oficines)  
Mas La Rierola Carretera de Manlleu a Vic, km 6 (Finca) 

Codi postal 08560 

Localitat Manlleu 

Any de creació 2011 

Web http://www.sambucus.cat/ 

Telèfon 622 918169 

Correu electrònic sambucus@sambucus.cat 

Persona de contacte Mireia Franch 

Càrrec/Responsabilitat Gerent 

tel:622918169
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En quart lloc, Sambucus desenvolupa un projecte de cultiu i assecatge de plantes aromàtiques i 

medicinals a la finca Mas Vinyoles a Sant Pere de Torelló, també amb criteris  ecològics, oferint 

infusions i condiments de 12 tipus de plantes aromàtiques diferents. En cinquè lloc, la 

producció de patata ecològica amb 7 varietats diferents: bufet, bufet negre, kennebec, red 

pontiac, violeta, rate i monalisa, a dues finques situades una a Manlleu i una altra a Santa 

Cecília de Voltregà. I, per últim, un programa de treball i formació per a joves que realitzen la 

transició de l’escola al món professional, que integra a nois i noies que queden fora del sistema 

educatiu i que, a través d’un procés d’una experiència conjunta de formació i treball, els hi 

permet tornar a emprendre els estudis o bé iniciar una recerca de feina.  

L’equip tècnic, per la seva banda, està format per 5 persones: 4 dones i 1 home. Una dona 

responsable del projecte i encarregada de la comercialització del producte, realitzant al mateix 

temps tasques de comptabilitat dins l’empresa, una dona cap d’àrea del projecte i educadora, 

una dona encarregada de l’àmbit agrari del projecte, un home responsable de la gestió de la 

cuina del restaurant del Mercat de Manlleu i una altra dona que realitza tasques 

administratives. 

Els tipus d’usuaris que treballen en el projecte de Sambucus són persones en risc d’exclusió 

social, bàsicament joves que han abandonat els estudis i que no estan ocupats, persones en 

situació d’atur de llarga duració i dones immigrades. Durant el període 2015 Sambucus va 

contractar a 10 persones en risc d’exclusió, dels quals 4 són dones i 6 són homes. Les 4 dones 

són totes elles persones immigrades, dues de les quals estan soles i amb fills a càrrec, mentre 

que les altres dues són dones joves amb una estructura familiar sense ingressos. La resta 

d’homes, 2 d’ells són persones en situació d’atur de llarga durada, un amb família a càrrec i 

l’altre sense càrrega familiar, mentre que els altres 4 d’homes són immigrants, 1 d’ells amb en 

situació d’atur de llarga durada i els altres 2 sense ingressos; el quart és un home jove que ha 

abandonat els estudis i amb família sense ingressos. Durant l’any 2015, Sambucus va incloure 

un alumne d’Aula Oberta el qual va realitzar pràctiques, en altres anys els joves procedien de 

programes de PQPI o PFI, i van realitzar tasques com a brigada de jardineria als espais verds de 

Manlleu.  

Taula 6.19. Persones vinculades a Sambucus Cooperativa (2015). 

 Homes Dones Total 

Equip tècnic 1 4 5 

Treballadors/es temporals 0 0 0 

Persones en inserció 6 4 10 

Persones voluntàries 1 0 1 

TOTAL 8 8 16 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per Sambucus 

El finançament de Sambucus principalment prové del resultat de les vendes dels serveis i 

productes que ofereixen i d’altres fonts púbiques i privades. Per una banda, cal destacar el 

finançament de 3 socis diferents: el soci financer ASCA (Fundació Solidària Contra l’Atur),  

Fundació Catalunya-La Pedrera i per últim, el tercer soci és Gicoop. D’altra banda, durant l’any 

2015 la Fundació Catalunya-La Pedrera fa una petita aportació per a la contractació d'una 
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persona per a tasques comercials conjunta amb Vogadors36. Pel que fa al finançament de 

caràcter públic, Sambucus rep la subvenció pel fet d’estar constituïda com a l’Empresa 

d’Inserció del cost salarial dels treballadors, les bonificacions de la Seguretat Social i l’ajut a la 

contractació pel tècnic de producció. 

Sambucus disposa d’una finca anomenada Mas Vinyoles a Sant Pere de Torelló, amb 2 ha 

destinades al  conreu d'herbes aromàtiques, una superfície que podria ser ampliable fins a 5 

ha. Per al cultiu de la patata es destina una superfície de 1,5 ha i, a més, disposen d’una petita 

parcel·la de 100 m2 que destinen a la producció d’horta per a l’autoconsum. En el mateix 

emplaçament l’entitat hi té un assecador per al procés d’elaboració de les infusions i 

condiments de les plantes aromàtiques. 

Cal destacar també que l’Empresa d’Inserció Sambucus està en contacte directe amb els 

Serveis Socials de Manlleu, ja que el seu objectiu és el donar oportunitats  a persones en 

situació de vulnerabilitat de Manlleu i les seves rodalies i d’incorporar als seus treballadors al 

món laboral ordinari un cop realitzat l’itinerari d’inserció. La tasca que fa Sambucus és la 

d’acompanyar temporalment a aquests col·lectius per tal que aquestes persones puguin sortir 

de l’exclusió social. La rotació que tenen en el personal és bastant alta, tal i com marca la 

legislació pròpia de les Empreses d’inserció, ja que existeix un límit temporal en l’ocupació de 

les persones inserides. En l’àmbit agrícola, que és on aquesta entitat ha tingut majors 

obstacles, el projecte s’encamina cada vegada més a planificar millor els cultius i reduir el 

ventall del producte, minimitzant les varietats de conreu i seleccionant aquelles que presenten 

major resistència a la variabilitat climatològica del lloc, reduint així els riscos de pèrdua de les 

collites.  

  

                                                           
36

 Vogadors és una plataforma constituïda per 6 empreses d’AS (Delícies del Berguedà, l’Olivera cooperativa, Casa 

Dalmases, Sambucus, Bolet Ben Fet i Espigoladors) que a l’any 2015 decideixen agrupar-se amb finalitats 

d’estratègia comercial. 
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Figura 6.20. Principals resultats de l’anàlisi de l’entitat Sambucus 

 

Font: elaboració pròpia 
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6.2.7. La Klosca-CET 

La Klosca-CET és una Societat Limitada Unipersonal, un projecte sense ànim de lucre impulsat i 

promogut des de l’Associació del Centre de Formació i Prevenció (CFP), a la dècada dels 1970. 

Inicialment l’activitat se centrava en un espai de viverisme de planta aromàtica i ornamental, i 

com activitats secundàries destinaven un petit espai de cultiu d’horta i a més tenien gallines i 

altres animals.  La Klosca-CET neix al 2009, amb la voluntat de reformular el projecte inicial. 

La Klosca es constitueix al 2009 com a Centre Especial de Treball i té com a promotors de la 

iniciativa 3 socis solidaris i amb el CFP com a únic soci fundador. L’entitat aposta per una 

activitat lligada al sector agroalimentari, com és la producció d’ous ecològics, oferint un 

producte de proximitat, el qual segueix pautes respectuoses amb el medi ambient i tenint en 

compte el compromís social d’ocupar a persones amb dificultats, especialment aquelles 

persones amb algun tipus de trastorn mental. Un altre dels objectius és que La Klosca-CET 

pugui esdevenir un element de transició per a la  inserció d’aquests col·lectius cap al mercat 

laboral ordinari, fonamentant-se en un model basat en la igualtat d’oportunitats. 

La producció d’ous es du a terme amb gallines alimentades amb pinsos ecològics i no 

transgènics i sense additius, promocionant una vida saludable i tranquil·la pels animals, així 

com un respecte pels cicles de cria natural. La producció d’ous es regeix segons la certificació 

de normatives vigents dictades pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), 

del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya. 

Taula 6.21. Dades bàsiques de l’entitat 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per la Klosca. 

 

El projecte de La Klosca se situa a la finca de Sant Miquel de Mata, a les afores del municipi de 

Mataró, i vorejant el Parc Natural del Montnegre-Corredor. L’entitat s’emplaça en una finca 

cedida per l’Ajuntament de Mataró amb una extensió aproximada de 2 ha, la qual la Klosca fa 

un procés de rehabilitació tant de la casa com de l’entorn que era un espai bastant degradat i 

abandonat. La finca disposa de 4 naus on s’hi allotgen les gallines ponedores (nau A: 347; nau 

B: 425; nau C: 500 i nau D: 500) en les que hi ha 14 menjadores i 7 abeuradores, amb una 

producció aproximada de 2.250 dotzenes d’ous mensuals, per a l’any 2015. 

 

Nom de l’entitat La Klosca-CET, SLU (Societat Limitada Unipersonal) 

Nom comercial La Klosca 

Adreça Ctra. De Mata km 3.8 (veïnat de St. Miquel de Mata) 

Codi postal 08304 

Localitat Mataró 

Any de creació 2009 

Web www.laklosca.cat 

Telèfon  937553604  

Correu electrònic granja@laklosca.cat 

Persona de contacte Núria Riera 

Càrrec/Responsabilitat Tècnica de projecte 
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L’equip tècnic està format per 3 persones: una enginyera agrícola responsable de la producció 

a la feina a la finca de Sant Miquel de Mata; i dos professionals externs al CFP, un psicòleg que 

es coordina amb el Centre de Formació i Prevenció i una altra persona que col·labora amb la 

vessant comercial.  

 

Les persones beneficiàries durant aquest 2015 han estat un total de 7 persones: 3 dones i 4 

homes, dels quals tots i totes tenen trastorn mental sever menys un d’ells que té una 

discapacitat física. L’ocupació en l’activitat de la producció l’ous ecològics per aquestes 

persones és de 20 hores setmanals. Prèviament a treballar a la Klosca-CET 4 dels beneficiaris 

rebien prestacions contributives, 2 d’ells no tenien cap prestació abans de començar l’activitat 

a l’entitat i un d’ells estava inscrit al SOC. Durant l’any 2015 a la Klosca hi va participa un 

estudiant de Ciències Ambientals realitzant pràctiques d’empresa. 

 

Taula 6.22. Persones vinculades a la Klosca (2015) 

 Homes Dones Total 

Equip tècnic 1 2 3 

Treballadors/es temporals 0 0 0 

Persones en inserció 4 3 7 

Persones voluntàries 1 0 1 

TOTAL 6 5 11 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per la Klosca 

El finançament del projecte es basa principalment en els ingressos per ventes de la 

comercialització del ous ecològics. Pel que fa a l’aportació de capital públic, una part important 

del finançament, com a Centre Especial de Treball, procedeix de l’Administració pública en 

concepte de bonificacions en el pagament de les quotes de la Seguretat Social. Pel que fa al 

finançament privat, la Fundació la Pedrera els concedeix un crèdit tou, iniciat a 2013 i a 

retornar a 8 anys amb carència. A més d’això, l’Associació del Centre de Formació i Prevenció, 

actua com a entitat matriu i repercuteix amb un important recolzament per tal de garantir el 

bon funcionament econòmic de l’entitat. 

La Klosca-CET comença la seva activitat l’any 2009, un cop endegat el projecte esdevé membre 

de la Xarxa Agrosocial37, promoguda per la Fundació Catalunya-La Pedrera, des d’on va 

participar a la creació de la cooperativa de comercialització de productes 2147 Mans38, que 

comercialitza productes dels membres de la xarxa sota una marca conjunta, no obstant això 

actualment ja no comercialitza el seu producte. Un dels reptes de futur és que el pas del 

usuaris pel CET-la Klosca no sigui únicament finalista sinó que pugui servir per facilitar l’accés a 

l’empresa ordinària a aquelles persones que estiguin capacitades i desitgin fer-ho. 

 

 

                                                           
37

 http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/content/xarxa-agrosocial  

38
 http://www.2147mans.coop/  

http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/content/xarxa-agrosocial
http://www.2147mans.coop/
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Figura 6.23. Principals resultats de l’anàlisi de l’entitat La Klosca-CET 

 

Font: elaboració pròpia 
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6.2.8. Aprodisca. Ambientals i Ecològics 

Aprodisca Ambientals i Ecològics (Empresa d’Inserció) és una Societat Limitada Unipersonal 

que té com a promotor principal l’Associació Aprodisca localitzada a Montblanc, a la Conca de 

Barberà. Per entendre l’origen de l’Empresa d’Inserció cal explicar breument d’on sorgeix 

l’Associació Aprodisca. Aprodisca és una associació sense ànim de lucre nascuda el 1986 fruit 

de la necessitat d’algunes famílies preocupades per la integració social i laboral dels seus fills 

amb discapacitat i amb l’objectiu de donar resposta a un problema greu d’estigmatització 

social d’aquests col·lectius. Actualment l’Associació Aprodisca és el resultat del recorregut 

d’aquests infants que han arribat a la vida adulta, de treball i en alguns casos de la jubilació, i 

amb els quals es treballa dels de serveis assistencials, residencials i  laborals. 

Taula 6.24. Dades bàsiques de l’entitat 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per Aprodisca Ambientals i 

Ecològics. 

 

Pel que fa als serveis assistencials, durant els primers 20 anys s’especialitzen amb atenció a 

persones amb discapacitat intel·lectual, i s’amplia el ventall de persones per demanda de les 

famílies de la comarca en situació de malaltia mental, per tal d’optimitzar les estructures ja 

creades. Aleshores hi havia molts abandonaments de les persones amb malaltia mental, pel fet 

que no eren un servei adequat per aquests col·lectius, això va ocasionar que moltes persones 

amb malaltia mental quedessin desateses, una problemàtica que succeïa en altres llocs de 

Catalunya. Des de la Conselleria de la Generalitat es va ordenar a un equip de professionals 

que treballés en adequar serveis per a persones amb malaltia mental dins dels centres amb 

persones amb discapacitat, per tal d’aprofitar les sinèrgies creades en els centres com 

Aprodisca. Es tractava d’oferir psicòlegs especialitzats amb tractament de malaltia mental, una 

decisió que va provocar que es desenvolupés el servei prelaboral adreçat a persones amb 

malaltia mental, que oferís també un servei  específic per a persones amb trastorn mental 

greu. A l’any 2000 es crea el servei residencial i poc després Aprodisca passa a ser un dels 

centres pilots amb la creació del servei prelaboral per a persones amb malaltia mental, 

juntament amb 8 altres projectes.  

Nom de l’entitat Aprodisca Ambientals i Ecològics (Empresa d’Inserció) 

Nom comercial Aprodisca Ambientals i Ecològics  

Adreça Carrer Josep M. Poblet, 1 

Codi postal 43400 

Localitat Montblanc 

Any de creació 2005 

Web www.aprodisca.org 

Telèfon 977 86 07 68 

Correu electrònic direccio@aprodisca.org  

Persona de contacte Anna Mas 

Càrrec/Responsabilitat Directora del projecte 



 

99 
 

Els serveis empresarials que oferia Aprodisca per a l’ocupació d’aquestes persones eren per 

empreses de la comarca dedicades al sector l’automoció. A l’any 2007 una de les empreses va 

deslocalitzar la seva planta a Sud Àfrica. Després d’aquest fet, Aprodisca decideix crear un 

projecte propi, apostant per un projecte local a través del qual donar resposta a 

problemàtiques dels usuaris. El canvi el van haver de fer amb els mateixos professionals, 

apostant per un canvi de sector i de projecte. Calia fer l’hort i un obrador per transformar els 

productes i treballar per altres clients, amb el mateix objectiu que abans, garantint una 

ocupació estable per a tots els treballadors i treballadores. 

Seguint amb la vocació d’atenció a les persones vulnerables, van acollir la preocupació que 

tenien des l’Administració cap als col·lectius en risc d’exclusió, els quals necessitaven recursos 

per donar solucions als problemes específics de les persones en situació de vulnerabilitat. Des 

del Departament de Benestar Social van convidar a Aprodisca, per la seva trajectòria i 

experiència, a crear un recurs específic per a col·lectius en exclusió social. Per fer-ho possible, 

la Generalitat va cedir la finca can Mas Fàbregas, una torre modernista situada a Constantí, i 

en la qual van instal·lar la seu de l’Empresa d’Inserció Aprodisca Ambientals i Ecològics.  

L’equip tècnic d’Aprodisca Ambientals i Ecològics està format per tres persones associades 

directament al projecte, una persona col·laboradora externa provinent de l’Associació 

Aprodisca i altres persones que treballen com a reforços en moments puntuals de molta feina. 

Aquestes tres persones desenvolupen diferents tasques, la directora de l’Empresa d’Inserció 

que dedica un 25% de la jornada, el tècnic de producció que destina un 100% de la jornada i la 

tècnica d’inserció sociolaboral que treballa un 12,5% de la jornada.  

Les persones beneficiàries de l’activitat realitzada a Aprodisca Ambientals i Ecològics són 

persones en risc d’exclusió social, incloent varis col·lectius com persones amb discapacitat, 

persones amb problemes de drogodependència, persones beneficiàries de la renda mínima 

d’inserció, persones en situació de llarga durada o persones immigrades. Aprodisca treballa en 

coordinació amb la Xarxa de Serveis Social de la Selva del Camp, de Constantí i coordinats amb 

diferents xarxes. Actualment, de les 7 persones que hi ha treballant a l’entitat, hi ha 2 persones 

beneficiaries de la Renda Mínima d’Inserció, 1 jove ex-tutelat per la Direcció General d'Atenció 

a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA) i 3 persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia 

mental i una persona en situació d’atur de llarga durada major de 45 anys.  

Taula 6.25. Persones vinculades a Aprodisca Ambientals i Ecològics (2015) 

 Homes Dones Total 

Equip tècnic 1 2 3 

Treballadors/es temporals 0 0 0 

Persones en inserció 7 0 7 

Persones voluntàries 2 0 2 

TOTAL 10 2 12 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per Aprodisca Ambientals i 

Ecològics. 

L’activitat principal que realitzen és la producció d’horta ecològica amb segell CCPAE. Una part 

del cultiu es destina a autoabastir la cuina dels equipaments de l’Associació. La finca pública de 
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Mas Fàbregas a Constantí té una superfície d’entre 4 i 5 hectàrees, de les quals hi ha 3.1 ha 

conreables. El contracte de cessió de la finca per part de l’Administració es de 25 anys per a la 

casa i 2 anys autoprorrogables per al terreny de cultiu. 

El finançament del projecte es basa principalment en els ingressos per ventes, principalment 

de la comercialització dels productes d’horta. Una part important del finançament, com a 

Empresa d’Inserció procedeix de l’Administració pública, en concepte de subvencions per al 

manteniment de llocs de treball protegit, o per als ajuts a la contractació dels tècnics d’Inserció 

i Producció. Cal destacar també el suport econòmic de l’entitat matriu, Aprodisca, per tal de 

garantir el bon funcionament econòmic de l’entitat. 

El punt de partida que es plantegen els responsables de cara al futur és com fer viable i com 

conjugar les dues variables: mantenir una ocupació estable per als treballador en risc 

d’exclusió, que estan subjectes a una normativa per rebre els ajuts d’uns itineraris d’inserció, 

amb l’agricultura, una activitat totalment estacional. Amb l’objectiu d’assolir aquest repte  

l’any 2016 un enginyer agrònom de la cooperativa i alguns gestors de l’entitat, treballen per 

fer un pla de viabilitat: planificant els cultius i el destí d’aquesta producció, implementant una 

ocupació variable dels treballadors, és a dir segons el planificat en els cultius, per així garantir 

els itineraris d’inserció i la rendibilitat econòmica de l’entitat.  

 

  



 

101 
 

Figura 6.26. Principals resultats de l’anàlisi de l’entitat Aprodisca Ambientals i Ecològics 

 

Font: elaboració pròpia 
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6.2.9. Delícies del Berguedà (EI Portal Berguedà) 

Portal Berguedà S.L. és una empresa d’inserció laboral promoguda per la Fundació Portal39 de 

suport als joves amb patologia dual i a les seves famílies que es dediquen a la producció de 

derivats làctics, que comercialitzen sota la marca Delícies del Berguedà40. Estan situats al 

municipi de Cercs (Berguedà) i tenen com a objectiu principal facilitar la inserció laboral de 

joves amb aquest trastorn a la comarca del Berguedà, acompanyant-los per assolir una situació 

de major autonomia i empoderament. La voluntat de l’entitat és, a través del treball a 

l’obrador i en àmbit laboral, aconseguir que els joves siguin autònoms, que adquireixin hàbits 

de treball i les capacitats necessàries per la inserció a l’empresa ordinària. 

Taula 6.27. Dades bàsiques de l’entitat 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per EI Portal Berguedà 

La Fundació Portal va sorgir de familiars que havien tingut als seus fills en algun dels centres 

d’Amalgama, institució especialitzada en el treball preventiu, educatiu i terapèutic de joves i 

adolescents i els suport a les seves famílies. Inicialment la Fundació va voler crear una Escola-

Taller per ocupar als joves que acabaven els processos terapèutics, però el projecte no va 

reeixir i va acabar desapareixent. Finalment, els membres de la Fundació Portal creen una 

Empresa d’Inserció Laboral. Actualment, l’Empresa Portal Berguedà SL rep el suport 

assistencial i terapèutic de l’Associació Amalgama, ja que alguns dels joves que Delícies del 

Berguedà insereix laboralment són procedents del Centre Terapèutic Especialitzat Rural que 

l’associació té a Valldaura (Berguedà).  

Delícies del Berguedà elabora principalment iogurts naturals, desnatats, ensucrats, tipus grec i 

ecològic, alguns d’ells amb melmelada artesana de Casabella Natura41 de producció local i amb 

segell ecològic. Tots els productes, a excepció de la línia ecològica, estan elaborats amb la llet 

procedent de la granja Cal Gris42, una explotació ramadera local que garanteix el benestar 

                                                           
39

 http://www.fundacioportal.org/qui.htm 

40
 http://www.deliciesdelbergueda.cat/ 

41
 http://casabellanatura.eu/  

42
 http://www.lalleteriadecalgris.com/  

Nom de l’entitat Portal Berguedà Empresa d’Inserció, S.L.  

Nom comercial Delícies del Berguedà  

Adreça Ctra. C-16 KM 107 Clinker II, mòdul 5 

Codi postal 08698 

Localitat Cercs 

Any de creació 2011 

Web www.deliciesdelbergueda.cat 

Telèfon 938 24 83 31 

Correu electrònic  info@deliciesdelbergueda.cat 

Persona de contacte Joan Maria Sala 

Càrrec/Responsabilitat Director del projecte 

http://www.fundacioportal.org/qui.htm
http://www.deliciesdelbergueda.cat/
http://casabellanatura.eu/
http://www.lalleteriadecalgris.com/
http://www.deliciesdelbergueda.cat/
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animal i la qualitat de la matèria prima. Aquesta vinculació amb el territori és una de les 

característiques de l’empresa, què més enllà del seu projecte social, té com a objectius la 

promoció dels productes i productors del Berguedà i l’aposta per les millors matèries primes.  

L’equip tècnic de l’empresa està format per un gerent que porta la gestió i la direcció de 

l’empresa, un tècnic de producció a l’obrador que supervisa tota l’elaboració dels productes 

làctics, dos treballadors i un repartidor a temps parcial. El tècnic de producció a banda de tenir 

experiència en l’elaboració de productes làctics també havia estat educador del centre que 

l’Associació Amalgama té al Berguedà, fet que li dóna competències en l’àmbit productiu i en 

l’àmbit social per tal de donar suport als joves que treballen a l’empresa. Durant l’any d’anàlisi 

(2015), també formaven part de l’equip un estudiant en pràctiques i un treballador voluntari 

que col·laborava en tasques de promoció comercial. A continuació mostrem un quadre resum 

de les persones vinculades a l’EI Portal Berguedà (Figura 6.28). 

Taula 6.28. Persones vinculades a l’EI Portal Berguedà (2015) 

 Homes Dones Total 

Equip tècnic 3 0 3 

Treballadors/es temporals 0 0 0 

Persones en inserció 2 0 2 

Persones voluntàries 2 0 2 

TOTAL 7 0 7 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per EI Portal Berguedà 

Els usuaris que Portal Berguedà insereix són antics usuaris del centre de teràpia especialitzada 

que Amalgama té al Berguedà, però que després d’un procés de prevenció i rehabilitació van  

passar a viure en pisos tutelats a Berga. Aquests joves, que treballen a temps complert, tenen 

un itinerari individualitzat d’inserció i serveis de suport per fer-ne el seguiment del seu procés 

en l’àmbit laboral i personal. L’objectiu és que aquests joves siguin autònoms i responsables, 

que agafin hàbits de treball i preparar-los per a inserir-los a l’empresa ordinària. 

La seu de l’empresa i l’obrador es troben al municipi de Cercs, a la mateixa comarca del 

Berguedà, concretament al Viver d’Empreses de Cercs. Aquest equipament és un espai 

destinat a persones emprenedores que volen iniciar el seu negoci en un entorn que 

n’afavoreixi el desenvolupament i la consolidació. L’Agència de Desenvolupament del 

Berguedà n’és la promotora i té per objectiu amb aquestes instal·lacions facilitar l’inici de 

l’activitat empresarial a la comarca a través d’una sèrie de serveis complementaris, a preus 

més reduïts que els que ofereix el mercat, i totalment adaptats a les necessitats de les 

empreses que s’instal·len. Aquest programa va permetre a l’EI Portal Berguedà accedir a unes 

instal·lacions i recursos que van donar suport a la seva creació.  

L’EI Portal Berguedà va començar la seva activitat l’any 2011 amb l’ajuda del Programa de 

Suport a l’Emprenedoria Social  de la Generalitat de Catalunya, a través del qual va rebre 

assessorament sobre el model de negoci i la viabilitat econòmica del projecte. Un cop endegat 

el projecte, va esdevenir membre de la Xarxa Agrosocial43, promoguda per la Fundació 

                                                           
43

 http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/content/xarxa-agrosocial  

http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/content/xarxa-agrosocial
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Catalunya-La Pedrera, des d’on va participar a la creació de la cooperativa de comercialització 

de productes 2147 Mans44, que comercialitza productes dels membres de la xarxa sota una 

marca conjunta. També ha rebut el suport financer de la Fundació Ship2B, entitat 

col·laboradora amb el Programa d’Emprenedoria Social de Catalunya i que ha ajudat a l’EI 

Portal Berguedà a ampliar la seva activitat econòmica i social. 

Actualment, l’EI Portal Berguedà elabora entre 5000 i 6000 iogurts de mitjana de per setmana 

a l’obrador artesà que té al municipi de Cercs i comercialitza els seus productes a l’àmbit 

territorial de les Comarques Centrals i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Tanmateix, de cara 

al futur vol ampliar la seva gamma de productes i introduir-se a l’elaboració de formatges i 

altres derivats làctics frescos com mató o flam. També tenen, com a projecte a llarg termini, 

crear una explotació agrària en la que els i les joves amb els que treballa l’Associació 

Amalgama puguin ocupar-se en diferents feines relacionades amb el sector agrari i la 

transformació agroalimentària. 

  

                                                           
44

 http://www.2147mans.coop/  

http://www.2147mans.coop/
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Figura 6.29. Principals resultats de l’anàlisi de l’entitat Delícies del Berguedà (EI Portal 

Berguedà) 

 

Font: elaboració pròpia 
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6.2.10. Riu Verd 

El projecte de Riuverd sorgeix com a resposta a les necessitats socials detectades durant els 12 

anys d’experiència d’alguns dels responsables de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) 

del Solsonès, una organització gestionada des de l’Associació l’Afrau de Serveis Educatius, 

Culturals, Sociolaborals i de Lleure. Aquesta associació es dedica a l’educació secundària 

obligatòria per a les persones amb certes dificultats d’aprenentatge i que es troben en entorns 

socials vulnerables.  

La dificultat en la inserció laboral que experimenten molts dels joves de la UEC, especialment 

aquells amb entorns familiars poc estables i amb pocs recursos, ha estat una de les 

motivacions principals per a la creació del projecte de Riuverd. Els promotors de Riuverd van 

observar que aquestes persones joves els manquen certs recursos personals quan acaben 

l’escolarització obligatòria i també el recolzament social necessari tant per poder seguir 

formant-se com per accedir al món laboral, al qual hi accedeixen les persones amb més 

qualificació i amb un entorn social més favorable.  

Taula 6.30. Dades bàsiques de l’entitat 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per RiuVerd EI. 

Riuverd neix a Solsona l’any 2014. Es tracta d’una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim 

de lucre, que té per objectiu la integració i la formació social i laboral de persones en situació 

d’exclusió social, tenint com a prioritat l’empoderament dels i les joves en risc d’exclusió 

social, com a impàs per a la seva inserció en el món laboral ordinari. L’entitat pretén 

proporcionar un itinerari formatiu específic per a cada persona què es pugui adaptar a la 

realitat de cada cas, un objectiu que vol aconseguir mitjançant les diferents activitats 

econòmiques que desenvolupa l’entitat.  

Les activitats desenvolupades per RiuVerd són principalment el conreu hortícola, el cultiu 

d’herbes aromàtiques i l’elaboració de productes agroalimentàris (amb l’excedent i productes 

de temporades s’elaboren conserves, melmelades, confitures, etc). També realitzen altres 

activitats com el servei de cuina a menjadors col·lectius, especialment a escoles de la comarca, 

i altres tasques de jardineria i manteniment. A més d’aquestes activitats productives, Riuverd 

proporciona formació i orientació social i laboral per a altres col·lectius, alguns d’aquests són 

els alumnes o exalumnes de la UEC del Solsonès.  

Nom de l’entitat Riu Verd SCCL 

Nom comercial Riu Verd 

Adreça Cal Robert, partida de Sant Pere Màrtir 

Codi postal 25280 

Localitat Solsona 

Any de creació 2014 

Web http://www.riuverd.cat 

Telèfon 620 58 81 59 

Correu electrònic riuverd@riuverd.cat 

Persona de contacte Jordi Corbera 

Càrrec/Responsabilitat Promotor 

javascript:void(0)
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L’equip tècnic està format per 3 persones, que són els socis treballadors: un educador social 

que ha desenvolupat la tasca de director a la UEC del Solsonès durant 12 anys i té experiència 

en jardineria, agricultura ecològica i transformació de productes agroalimentaris, i que actua 

com a responsable de les activitats relacionades amb el cultiu agrícola; un altre dels 

treballadors és cuiner professional i es dedica especialment a les tasques vinculades a 

l’obrador, amb el processat de productes agroalimentaris; per últim, un jardiner professional, 

el qual s’encarrega de la gestió de les activitats relacionades amb jardineria i altres serveis de 

l’empresa d’inserció. 

Taula 6.31. Persones vinculades a l’EI RiuVerd (2015) 

 Homes Dones Total 

Equip tècnic 3 0 3 

Treballadors/es temporals 0 0 0 

Persones en inserció 6 0 6 

Persones voluntàries 0 0 0 

TOTAL 9 0 9 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per EI RiuVerd 

Les persones beneficiàries són 6 joves en risc d’exclusió social els quals vénen derivats a través 

dels Serveis Socials de Solsona, un organisme amb el qual Riuverd hi treballa amb estreta 

col·laboració. Tots ells treballen 21 hores setmanals però no tots assoleixen el mateix grau 

d’èxit en la implicació i desenvolupament de les tasques. La durada de l’estada en el projecte 

dels joves és variable, anant d’1 mes a 12 mesos, en alguns casos aquesta curta temporalitat 

s’explica per una manca d’integració a les tasques realitzades a causa del perfil del jove o en 

d’altres casos perquè el període d’estudi analitzat a 2015 no comptabilitzava el temps treballat 

anteriorment. Són joves amb un perfil de delinqüència, en alguns casos amb mesures penals, 

alguns al llindar de la pobresa, problemes de violència associats a trastorns mentals i consum 

de substàncies tòxiques o bé amb problemàtiques mentals i conductuals que dificulten la 

formació acadèmica ordinària. Els joves en risc d’exclusió social desenvolupen diferents 

activitats segons el perfil de cada cas, poden realitzar tasques de productes elaborats a 

l’obrador (melmelades, confitures, etc), tasques de jardineria o bé treball a l’hort. 

RiuVerd va començar la seva activitat l’any 2014, i ha rebut l’ajuda del Programa de Suport a 

l’Emprenedoria Social de la Generalitat de Catalunya, a través del qual ha rebut assessorament 

sobre el model de negoci i la viabilitat econòmica del projecte. L’ any 2015 va rebre un ajut des 

de l’Associació l’Afrau a partir del programa de Garantia Juvenil, una aportació que es va 

destinar a diverses activitats tant de formació com de millores en les infraestructures de 

l’entitat. El finançament de caràcter públic que rep RiuVerd procedeix de l’Administració en 

concepte de les subvencions per l’ajut a la incorporació del tècnics d’inserció; subvencions 

atorgada pel Departament d’Empresa i Ocupació i el Departament de Benestar Social de la 

Generalitat de Catalunya.  

Riuverd té les seves instal·lacions a Cal Robert, partida de Sant Pere Màrtir, el Vinyet de 

Solsona. Actualment s’hi cultiva 1 hectàrea per al conreu d’horta i fruiters, ampliable en un 

futur. També disposa d’un hivernacle i un obrador preparat per a l’elaboració de conserves 

vegetals, una botiga de dimensions reduïdes a la mateixa finca, un magatzem d’utillatge per a 
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les tasques de l’hort, cobert i sales polivalents que serveixen de magatzem o d’espai per a la 

preparació de les cistelles. 

Pel que fa a la seva producció, actualment RiuVerd elabora productes agroalimentaris 

(melmelades, confitures) amb la intenció d’ampliar el volum de producció. Pel que fa al cultiu 

hortícola, Riuverd disposa d’uns terrenys que actualment estan en sense cultivar els quals 

serviran per poder ampliar la zona d’horta. RiuVerd és un projecte en expansió, un creixement 

en xarxa que busca aliances amb altres entitats i nous projectes a partir dels quals poder 

consolidar-se. Un d’aquests exemples és el projecte Biolord45 en el qual RiuVerd n’ha format 

part juntament amb la cooperació de dues altres entitats: l’Arada, Creativitat Social SCCL , una 

cooperativa de treball associat d'iniciativa social i Biolord Coop, SCCL, una cooperativa agrària 

sense afany de lucre creada per 3 socis pomaires. A més d’això, RiuVerd també forma part del 

projecte d'Agrotreballa al Solsonès, iniciat l'any 2016, de foment de l'ocupació agrària i 

l'agricultura social. 
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 Per a més informació sobre aquest projecte es pot consultar l’enllaç: http://pomademuntanyabiolord.com/ 
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Figura 6.32. Principals resultats de l’anàlisi de l’entitat RiuVerd 

 

Font: elaboració pròpia 
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7. RESULTATS 

7.1. BUSINESS MODEL CANVAS 

 

A continuació es mostren els resultats més rellevants que s’han extret de les deu entitats 

analitzades, a fi de destacar aquells aspectes més representatius del model de negoci i 

caracteritzar l’activitat de les entitats. Aquests són els aspectes relacionats amb el model de 

gestió, la proposta de valor, els clients i finalment els canals. En aquest apartat es detallen 

aquells aspectes que permeten veure les diferents característiques de les entitats i fer-ne un 

anàlisi conjunt 

7.1.1. Model de gestió i proposta de valor 

Segons el model de negoci, en primer lloc, podem classificar les entitats en dos grups en funció 

de les línies de negoci amb les que treballen. Hem vist que existeixen dos tipus d’entitats,  les 

que tenen una línia de negoci única o principal i les que tenen diverses línies de negoci, 

concretament més de 4. El 50% de les entitats analitzades tenen una línia productiva o de 

serveis principal que suposa la font d’ingressos més important; i l’altre 50% tenen diverses 

línies de negoci, concretament entre quatre i cinc.  

Una altra caracterització que podem fer és que, en general, les iniciatives s'engloben en el que 

es denomina l'estratègia de l'Oceà Blau46 (Blue Ocean Strategy), terme creat por W. Chan Kim 

i Renée Mauborgne (Kim i Mauborgne, 2004). Segons aquests autors, el món dels negocis està 

format por dos tipus d'espais diferents: els oceans vermells i els oceans blaus. Els oceans 

vermells representen tots els sectors que existeixen en l'actualitat, es dir, l'espai de mercat 

conegut. Les empreses intenten aconseguir una posició d'avantatge sobre els seus 

competidors per obtenir una major quota de demanda. Els oceans blaus, en canvi, representen 

tots els sectors que encara no existeixen, és dir, un espai de mercat desconegut. Als oceans 

blaus la demanda es crea, no es lluita per aconseguir-la i existeixen àmplies oportunitats 

d’obtenir un creixement rentable i ràpid. En aquest sentit, les entitats objecte del l’estudi les 

podem classificar dins de l'oceà blau ja que en moment de la seva creació ho feien en un 

submercat nou, el de l’AS a Catalunya, i amb relativa poca competència directa (existeixen 161 

entitats d’AS). La lògica de l'estratègia de l'Oceà Blau s'allunya dels models tradicionals 

centrats en competir en un espai de mercat ja existent.  

D’altra banda podem caracteritzar les entitats segons qui ha impulsat el projecte, és a dir, 

quins han estat els agents promotors. En aquest sentit veiem que el 70% de les entitats neixen 

d'una entitat matriu, consolidada en el Tercer Sector que, per diferents motius, decideix 

engegar una iniciativa d’AS. Un 20% de les entitats neixen per impuls privat sense una entitat 

matriu que recolzi la gestació i el desenvolupament del projecte, i el darrer 10% és una 

iniciativa pública. 

                                                           
46

 La estrategia del océano azul. W. Chan Kim y Renée Mauborgne. Hardvard Business School Publishing 

Corporation. Aquest article ha estat publicat anteriorment a Harvard Business Review amb el títol “Blue Ocean 

Strategy”. Referencia n.º2404 
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L’estratègia competitiva també permet fer una caracterització de les entitats en funció de 

com aquestes obtenen un avantatge competitiu respecte les altres iniciatives que operen al 

mercat. Una de les aportacions teòriques més notables en aquest àmbit, ha estat la 

classificació realitzada per M. Porter (1998), que diferencia entre dues estratègies: 

 Estratègia de diferenciació. Aquesta estratègia busca fer que el producte sigui diferent 

al de la competència o, fins i tot, que existeixi la percepció que sigui únic. En aquest cas 

els clients poden arribar a pagar més pel producte, ja que són menys sensible al preu i 

també més fidels. 

 

 Estratègia de líder en costos. Consisteix a produir amb els costos més baixos possibles, 

de manera que es pugui oferir el producte a un preu inferior al de la competència, per 

mitjà d’una avantatge a escala productiva o operativa.  

Una vegada analitzats els models de negoci de les diferents entitats hem vist que clarament 

l’estratègia competitiva que en general adopten les entitats és la de diferenciació del producte 

i/o del servei que ofereixen respecte al de la competència. Això s’aconsegueix amb 

segmentació del mercat i orientació a nínxols de clients. En cap cas l’estratègia de l’entitat és la 

de reducció de costos, ara bé, pel que fa a la meitat dels casos analitzats les entitats 

competeixen en preu en alguna línia de negoci o per algun client en concret. No podem dir que 

en aquests casos l’estratègia competitiva sigui la de lideratge en costos perquè no és una 

estratègia que en sí mateixa adopta l’entitat, sinó que només succeeix de manera puntual i 

està motivada per l’elasticitat de la demanda als preus. És a dir que, les entitats ajusten els 

preus –i els costos- en determinats productes o serveis quan hi ha una forta correlació entre 

preu i demanda. Considerem doncs que les entitats adopten la estratègia de diferenciació però 

en ocasions la modulen en funció de l’elasticitat de la demanada. 

La proposta de valor, descriu el conjunt de productes i serveis que creen valor per al segment 

de mercat al que es dirigeix l’entitat. Concretament defineix quins valors es proporcionen als 

clients, quins problemes se solucionen o quines necessitats es satisfan. Es pot dir que la 

proposta de valor és el factor diferencial que farà que un client es decanti per una o per una 

altra entitat. Per a les deu entitats analitzades, existeixen diferents factors que fan que els 

clients es decantin pels productes o serveis per davant d’una altra oferta existent al mercat. 

Les entitats ens han explicat, sota el seu parer, quins són aquests factors i a continuació se’n fa 

una caracterització.  

De manera general la proposta de valor sempre està fonamentada per la qualitat del producte 

o del servei. Aquest factor és el que predomina a totes les entitats i el que elles mateixes 

determinen com l’argument principal de venda que utilitzen en primera instància, fins i tot per 

damunt d’un dels altres factors rellevants com el projecte social.  

En relació al projecte social, totes les entiats consideren que aquest factor pot actuar com a 

reforç de la proposta de valor però mai com argument principal de venda ja que no fidelitzarà 

al client si darrera no hi ha l’aspecte principal, la qualitat.  

D’altra banda les entitats també creuen que un aspecte rellevant i que els clients valoren a 

l’hora d’escollir-los és la gestió ambiental i la recuperació de terrenys i finques abandones. El 
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70% de les entitats realitzen aquesta recuperació, tant de l'activitat agrícola com de les 

instal·lacions, i forma part dels objectius dels projectes de manera intrínseca.  

Altres aspectes rellevant que han considerat les entitats de la proposta de valor són la 

proximitat, la confiança en l’entitat i en les persones que el porten a terme així com la 

professionalitat o adaptació a les necessitats dels clients.  

Per acabar, el fet que s’ofereixi un producte ecològic també és un factor clau. De les entitats 

objecte de l’estudi, aquelles que tenen una línia de negoci productiva -no es tenen en compte 

els serveis- un 60% produeixen en ecològic amb Certificat Català de Producció Agrària 

Ecològica (CCPAE), un 10% produeixen segons criteris ecològics però sense segell i un 30%  ara 

per ara no produeixen segons criteris de producció ecològica tot i ser un plantejament a mitjà 

o llarg termini. Així doncs, les entitats o bé produeixen sota criteris eclògics o bé tenen la 

voluntat de fer-ho a mitjà o llarg termini.  

7.1.2. Clients i canals de comercialització 

Tot i que les entitats tenen segmentats i definits els tipus de clients, aquest aspecte no és un 

element que ens permeti fer una caracterització clara, ja que són massa diferents i específics 

per a cadascun dels projectes. A grans trets podem destacar que per al 50% de les entitats el 

seu client és una empresa o l’Administració Pública (business to business o B2B), cap entitat té 

com a únic client el  consumidor final (business to consumer o B2C), i per últim,  el 50% de les 

entitats combinen  tots dos tipus de clients: empreses o Administració Pública i consumidor 

final.  

Els canals de distribució dels productes sí que són un element on podem extreure’n una 

caracterització de les entitats analitzades. Un canal de distribució (o canal de màrqueting) són 

un conjunt d'organitzacions independents que ajuden a que un producte o servei estigui 

disponible pel seu ús o consum pel consumidor o usuari. El nombre de nivells d'intermediaris 

indica la longitud del canal. Actualment, a causa de a la proliferació de segments de clients i 

possibilitats de canals, moltes empreses han adoptat sistemes de distribució multicanal on 

s'estableixen dos o més canals de màrqueting per arribar a un o més segments de clients 

(Kotler, Armstrong, 2013).  

A continuació classifiquem les entitats analitzades segons els canals de distribució que 

utilitzen. Aquest anàlisi s’ha realitzat tenint en compte només les línies de negoci que 

ofereixen producte, ja que la resta -aquelles que fan referència als serveis prestats- no es 

poden valorar segons aquest criteri. Entenem com a canal directe aquells que no utilitzen 

intermediaris i venen directament als consumidors finals; i com a canal indirecte quan 

s’utilitzen un o més intermediaris. Dins dels canals indirectes podem trobar-ne de llargs o 

curts, en funció del nombre d’intermediaris. En aquest sentit el 10% de les entitats utilitzen 

principalment el canal directe per a la distribució del producte, el 40% utilitzen una combinació 

de canals directes i canals indirectes curts, un altre 40% utilitzen una combinació de canals 

indirectes curts i canals indirectes llargs i el 10% restant utilitza principalment canals de 

distribució llargs. Aquests resultats reflecteixen una tendència global cap a la 

desintermediació: quan els fabricants del producte o servei prescindeixen dels intermediaris i 

van directament al comprador final Veiem que la meitat de les entitats (50%) utilitzen canals 

de comercialització directes o la combinació de directes i indirectes curts, fomentant circuits 
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curts de distribució amb l’objectiu principal de reduir costos per tal de no incrementar el preu 

final als clients.  

Aquesta tendència general de les entitats a la desintermediació es dóna, en part, gràcies als 

canvis en la tecnologia i a un creixement explosiu del màrqueting directe i online que estan 

causant un profund impacte en la naturalesa i el disseny dels canals de distribució (Kotler, 

Armstrong, 2013). D’altra banda aquesta tendència també respon a la utilització de canals 

tradicionals com són, per exemple, la utilització de punts físics de venda (fixes o ambulants), la 

creació de canals de comercialització conjunt entre diferents entitats o la utilització de la figura 

del comercial, entre d’altres.  

Per últim, podem caracteritzar que les deu entitats analitzades mantenen una relació 

personalitzada, propera i directa amb els clients. Segons Osterwalder i Pigneur (2010), al llibre 

Business Model Generation, existeixen diverses categories de relacions que una entitat manté 

amb un segment de clients determinat: des de relacions automatitzades a relacions molt 

personalitzades. Les entitats estudiades mantenen, de manera general, relacions 

personalitzades amb els clients tot i que existeixen excepcions en alguna de les línies de negoci 

com, per exemple, quan la venda s’efectua mitjançant un canal de distribució curt o llarg o bé 

en les vendes realitzades a través del web, ja sigui compra puntual o compra reiterada, entre 

altres. En tots aquests casos la relació personalitzada es perd i deixa pas a relacions indirectes 

que combinen automatització i una part de personalització. 

7.2. ESTUDI ECONÒMIC 

 

A continuació es mostra l’anàlisi econòmic on es presenten els aspectes generals i es fa un 

anàlisi de conjunt. En primera instància es plantegen unes consideracions prèvies a tenir en 

compte i seguidament es realitza l’anàlisi del balanç de situació, posteriorment l’anàlisi del 

compte de resultats i finalment una valoració dels principals ràtios econòmics i financers.  

7.2.1. Consideracions prèvies 

Com s’ha explicat a l’apartat 4.2.2, aquest estudi s’ha elaborat amb les dades que ens han 

facilitat les entitats com són el balanç de situació i el compte d’explotació de l’any 2015. És 

rellevant explicar que no hem obtingut dades de totes les entitats. Concretament per una de 

les entitats només s’ha obtingut el compte d’explotació i no el balanç de situació i per a una 

altra entitat no s’ha obtingut cap tipus de dades econòmiques. Així doncs, quan s’analitza el 

balanç de situació es fa en base a 8 entitats, quan s’analitza el compte d’explotació es fa en 

base a 9 entitats i quan s’analitzen els ràtios econòmics-financers es realitza en base a 8 

entitats.  

Aquesta dificultat en aconseguir algunes dades econòmiques ve donada en part per les 

limitacions que sovint tenen les pròpies entitats per a disposar de les dades. En algunes 

ocasions, quan la entitat forma part d’una entitat matriu, ens hem trobat que la comptabilitat 

es realitza de manera consolidada per a tota l’entitat, fet que fa díficil obtenir les dades 

desagregades. A vegades, aquesta situació ha comportat una feina extra per a les entitats, que 

han treballat les dades per tal de passar-nos-les tal com les havíem demanat. Tanmateix, no en 

totes les ocasions s’han lliurat de manera completa. 
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D’altra banda per tal de protegir la confidencialitat de les entitats s’ha procedit a assignar a  

cadascuna d’elles una nomenclatura numèrica que va del AS 1 al AS 9. D’aquesta manera cada 

entitat manté la confidencialitat, sense afectar al procés d’anàlisi. 

Per últim, com s’ha comentat en l’apartat anterior, cal destacar que les entitats que formen 

part d’aquest estudi són molt diferents entre sí, tant pel que fa a l’activitat que realitzen, com 

als anys de constitució, el volum de negoci, el nombre de treballadors o si existeix o no una 

entitat matriu de referència, entre d’altres aspectes. La comparació que es realitza en aquest 

apartat s’ha de fer tenint en compte que estem analitzant un grup d’entitats força heterogeni.  

7.2.2. Anàlisi del balanç de situació 

A continuació es presenta la taula del balanç de situació de l’any 2015 (31/12/2015) de les 8 

entitats i se n’extreuen algunes conclusions  i aspectes rellevants.  

Com es pot veure a al taula 7.1, el 50% de les entitats tenen un balanç de situació total (veure 

apartat 4.2.2) entre els 300.000 i els 350.000 euros, el 25% de les entitats entre els 200.000 i 

els 300.000 euros i el 25% restant el balanç és menor de 50.000 euros. La meitat de les entitats 

(50%) tenen un balanç de situació superior a 300.000€. 

Pel que fa a l’actiu corrent i actiu no corrent, pel 37,5% de les entitats l’actiu corrent 

representa entre el 75% i el 100% del total de l’actiu, per al 37,5% representa entre el 25% i el 

50% i pel 25% de les entitats l’actiu corrent representa menys del 25%. 

D’altra banda, pel 25% de les entitats l’actiu no corrent47 representa entre el 75% i el 100% del 

total de l’actiu, per al 37,5% representa entre el 50% i el 75%,  i pel 37,5% de les entitats l’actiu 

no corrent representa menys del 25%. 

a) Patrimoni net, passiu corrent i passiu no corrent 

Com es pot veure a la taula 7.1 pel 37,5% de les entitats el patrimoni net representa més del 

75% del total del passiu i patrimoni net, pel 12,5% de les entitats representa entre el 25% i el 

50%, i pel 50% de les entitats representa menys del 25%. Per la meitat de les entitats (50%) el 

patrimoni net representa menys del 25% del passiu i patrimoni net. 

D’altra banda pel 12,5% de les entitats el passiu corrent representa més del 75% del total del 

passiu i patrimoni net, pel 12,5% representa entre el 25% i el 50%, i pel 75% de les entitats el 

passiu corrent representa menys del 25%. Per la majoria de les entitats (75%) el passiu 

corrent representa  menys del 25% del total del passiu i patrimoni net. 

Finalment pel 25% de les entitats el passiu no corrent representa més del 75% del total del 

passiu i patrimoni net, pel 12,5% representa entre el 50% i el 75% i pel 50% restant el passiu no 

corrent representa menys del 25%. Per la meitat de les entitats (50%) el passiu no corrent 

representa menys del 25% del passiu i patrimoni net. 

b) Fons propis, realitzable i disponible 

                                                           
47

 Hi han dues entitats que en el seu balanç no hi figuren actius no corrents. Amb les dades que es disposen no s’ha 

pogut extreure informació més precisa per fer-ne una valoració 
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Per al 12,5% de les entitats el fons propis representen més del 75% sobre el total del passiu i 

patrimoni net, per un altre 12,5% de les entitats representa entre el 50% i el 75%, pel 25%  de 

les entitats representa entre un 25% i un 50% i pel 50% restant representa menys d’un 25%. 

Per a la majoria de les entitats (75%) el passiu no corrent representa menys del 25% del 

passiu i patrimoni net. 

D’altra banda pel 12,5% de les entitats el realitzable representa més del 75% del total del 

passiu i patrimoni net, per un altre 12,5% de les entitats representa entre el 50% i el 75%, pel 

25% de les entitats representa entre un 25% i un 50% i pel 50% restant representa menys d’un 

25%. 

Finalment pel 12,5% de les entitats el disponible representa més del 75% del total del passiu i 

patrimoni net, pel 12,5% de les entitats representa entre el 25% i el 50%,  i pel 75% restant el 

passiu no corrent representa menys del 25%. Per la meitat de les entitats (50%) el fons propis 

i el realitzable representa menys del 25% del passiu i patrimoni net.  

7.2.3. Anàlisi del compte de resultats 

 

A continuació es presenta la taula del compte d’explotació de les entitats analitzades i se 

n’extreuen els aspectes més rellevants i algunes conclusions. 

a) Ingressos totals 

Com es pot veure a la taula 7.2 el 55,5% de les entitats analitzades tenen uns ingressos 

inferiors als 100.000 euros, el 22,2% de les entitats entre 100.000 i 200.000 euros, el 11,1% de 

les entitats entre 200.000 i 300.000 euros i el 11,1% restant entre 300.000 i 500.000 euros. Per 

a més de la meitat de les entitats tenen ingressos anuals inferiors als 100.000 euros.  

b) Vendes anuals 

Com es pot veure a la taula 7.2 el 55,5% de les entitats analitzades tenen unes vendes situades 

entre el 75% i el 100% del total dels ingressos, pel 33,3% de les entitats les vendes es situen 

entre el 25% i el 50% del total dels ingressos i pel 11,1% restant les vendes suposen menys del 

25% del total dels ingressos. Per a més de la meitat de les entitats les vendes són superiors al 

75% dels ingressos totals, la resta d’ingressos que tenen les entitats són subvencions, quotes 

de socis, prestacions de serveis, etc. 

c) Despeses de personal 

Com es pot veure a la taula 7.2 el 66,6% de les entitats tenen una despesa de personal  que 

representa entre el 50% i el 75% de la despesa total, pel 22,2% de les entitats la despesa de 

personal es situa entre el 25% i el 50% i per l’11,1% de les entitats aquesta despesa es situa per 

sota el 25%48. Per a més del 60% de les entitats, les despeses de personal representen més de 

la meitat de la despesa total 

d) Resultat net anual 

                                                           
48

 L’entitat AS7 té unes despeses de personal molt més baixes que la resta d’entitats (20%) a causa, en part, a què té 

molts voluntaris que realitzen tasques sense cap tipus de remuneració econòmica. 
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Com es pot veure a la taula 7.2 el 33,3% de les entitats tenen un resultat net situat entre els 

6.000 i els gairebé 8.000 euros i la resta de les entitats, el 66,6%, tenen un resultat situat entre 

els -6.000 i els -40.000 euros. 

Més del 60% de les entitats tenen pèrdues. Les tres entitats que tenen beneficis aquests no 

arriben als 8.000 euros. 
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7.2.4 Anàlisi de les ràtios econòmiques i financeres  

 

Les ràtios o indicadors són magnituds que relacionen diferents valors extrets dels estats 

financers i s’utilitzen a fi d’avaluar la situació econòmica-financera de l’entitat. En aquest sentit 

s’ha realitzat un anàlisi de les  diferents ràtios que a continuació s’exposen. 

Concretament en aquest apartat s’analitzen els següents cinc ràtios: 

 la Rendibilitat sobre els Fons Propis, calculada com:  Benefici Net / Fons Propis 

 la Rendibilitat sobre l’Actiu, calculada com:  Benefici Abans Interessos i Impostos / 

Actiu 

 Ràtio de liquiditat o Fons de Maniobra, calculat com:  Actiu Corrent / Passiu 

Corrent 

 la Ràtio de solvència, calculat com: (Actiu no Corrent + Actiu Corrent) / (Passiu no 

Corrent + Passiu Corrent) 

 la Ràtio de tresoreria, calculat com:  (Realitzable + Disponible) /  Passiu Corrent 

 

Destaquem que no és l’objectiu ni s’ha disposat de suficient informació detallada com per fer 

un anàlisi en profunditat de la viabilitat econòmica de cadascuna de les entitats analitzades, 

sinó que s’ha treballat per observar trets comuns de les entitats així  com extreure’n mitjanes i  

poder comparar. És per aquest motiu que la informació que es mostra a continuació i les 

conclusions a les que s’arriben podrien tenir una interpretació diferent amb informació més 

detallada.  

Taula 7.3. Ràtios econòmic-financers 

 

Font: elaboració pròpia en base les dades facilitades per les entitats 

a) Rendibilitat sobre els Fons Propis 

La ràtio de rendibilitat sobre el Fons Propi (ROE) mesura la rendibilitat sobre el capital invertit. 

Com es pot veure a la taula 7.3  la rendibilitat sobre els Fons Propis es situa entre el -27,50 i el 

1 punts, i el resultat és molt diferent per a cadascuna de les entitats. Aquest ràtio de mitjana 

és de 3,60 punts i és negatiu pel 75% de les entitats i positiu en el 25% dels casos. 

b) Rendibilitat sobre l’Actiu 

La ràtio de Rendibilitat sobre l’Actiu (ROA o ROI) mesura la rendibilitat sobre els actius que té 

l’empresa. Com mostra la taula 7.3 aquesta rendibilitat es situa entre el -0,06 i el 0,31 punts. 

RATIS AS 1 AS 2 AS 3 AS 4 AS 5 AS 6 AS 7 AS 8 Mitjanes

Rendibi l i tat  sobre els  Fons  

Propis  (ROE)
-0,07 -0,33 0,49 -2,28 -27,5 -0,09 -0,02 1 -3,6

Rendibi l i tat sobre l 'Actiu (ROA o 

ROI)
-0,01 -0,05 0,15 0,31 -0,01 -0,06 -0,02 0,03 0,05

Ràtio de l iquiditat o Fons  de 

Maniobra (FM) 
6,24 5,79 12,02 0,88 1,09 1,58 138,75 6,25 21,58

Solvència 1,83 1,16 12,02 0,88 1,06 6,53 6,26 1 3,84

Tresoreria 5,33 5,76 12,02 0,81 0,92 1,57 90,22 6,25 15,36
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Aquesta ràtio de mitjana es situa als 0,05 punts i és lleugerament negativa pel 62,5% de les 

entitats i lleugerament positiva pel 37,5% restant.   

c) Ràtio de liquiditat o Fons de Maniobra 

La ràtio de liquiditat o Fons de Maniobra indica la capacitat d’una entitat per fer front a les 

obligacions de pagaments a curt termini i el valor resultant ha de ser superior a 1, tenint en 

compte que si el valor de la ràtio és força superior a 1,  indica que hi ha un excés de liquiditat i 

l’entitat pot estar perdent rendibilitat. Com es pot veure a la taula 7.3 la ràtio de liquiditat és 

molt superior a 1 en el 62,5% dels casos, inferior a 1 en el 12,5% dels casos i adopta 

paràmetres desitjables en el 25% de les entitats. La majoria de les entitats (62,5%) tenen un 

excés de liquiditat i, per tant, perden rendibilitat.  

d) Ràtio de Solvència 

La ràtio de solvència indica la capacitat financera d’una entitat per fer front a les obligacions 

de pagaments i els valors resultants haurien de ser relativament superiors a 1,5. Com mostra la 

taula 7.3 la ràtio de solvència és molt superior a 1,5 en el 37,5% dels casos, inferior en el 50% 

dels casos i adopta paràmetres desitjables en el 12,5% de les entitats. La majoria de les 

entitats (87,5%) no tenen una ràtio de solvència adequat. 

e) Ràtio de Tresoreria 

La ràtio de tresoreria indica  la capacitat d’una entitat per fer front a les obligacions de 

pagament a curt termini amb els seus actius a curt termini (sense tenir en compte les 

existències). Es considera que està dins els paràmetres desitjables si el valor resultant d’aplicar 

la ràtio es situa entre 0,8 i 1. Si la ràtio de tresoreria és força superior a 1 ens indica que té un 

excés d’actius líquids i pot estar perdent rendibilitat. Com es pot veure a la taula 7.3 la ràtio de 

tresoreria és força superior a 1 en el 75% de les entitats, en cap cas és inferior a 0,8 i assoleix 

paràmetres desitjables en  25% dels casos. La majoria de les entitats (75%) tenen un excés 

d’actius líquids i poden estar perdent rendibilitat. 

7.3. ANÀLISI DEL RETORN SOCIAL (SROI) 

La implementació d’aquesta metodologia SROI ens ha permès calcular l’impacte que generen 

els projectes analitzats entre els seus usuaris, el seu entorn proper i la comunitat i el territori 

local. Tenint en compte les xifres agrupades, el resultat total de l’impacte durant el període 

analitzat és de gairebé 3 milions d’euros (2.903.965,77 €). Si aquesta xifra es repartís de 

manera igualitària per a totes les entitats, la mitjana de l’impacte per a cada una d’elles seria 

de 322.662,86 €; és a dir, que cada entitat d’AS genera anualment un canvi sobre els seus 

grups d’interès per aquest valor. Si entrem a analitzar aquestes dades de manera més 

detallada veiem que l’impacte total generat per aquestes entitats s’aconsegueix a partir d’una 

inversió monetària total de 799.983 €, una xifra que es veu multiplicada per 3,63 si la 

comparem amb l’impacte total generat. Tanmateix, a aquesta inversió monetària se li 

afegeixen altres inputs no monetaris, com són les hores dedicades de manera voluntària per 

persones vinculades a les entitats, les donacions materials o els serveis compartits amb altres 

entitats del TSS, entre d’altres, i que nosaltres, seguint els criteris de la metodologia SROI, hem 

donat un valor monetari aproximat per tal d’equiparar-les a les inversions monetàries. Les 
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inversions no monetàries de les entitats analitzades ascendeixen a 85.599,9€, que afegits al 

volum d’inversions monetàries sumen un total d’inputs de 885.582,9 €. A l’hora de calcular els 

inputs globals de cada una de les entitats també hem tingut en compte les despeses i els 

guanys propis de la seva activitat econòmica, incorporant-los a l’avaluació del retorn social per 

tal de realitzar una aproximació el més fidel possible a la realitat econòmica i social dels 

projectes. 

L’impacte total, però, no es reparteix de manera equitativa entre totes les entitats, sinó que es 

distribueix de manera heterogènia en funció del volum econòmic, el nombre d’usuaris i 

l’activitat de cada un dels projectes seleccionats. En relació a aquestes dades podem establir 4 

grans grups. El primer, format per una sola entitat (Masia Can Calopa de Dalt), té un impacte 

absolut superior a 1 milió d’euros per l’any analitzat, 3 d’elles (Sambucus, L’Heura i Delícies del 

Berguedà) se situen en un segon grup amb un impacte que està entre els 200.000€ i els 

400.000€, 4 (La Klosca, Riuverd, Aprodisca i L’Ortiga) ho fan entre els 100.000€ i les 200.000€, i 

una darrera (Casa Dalmases) que té un impacte inferior als 100.000€. 

Figura 7.4. Impacte social segons l’SROI de cada una de les entitats seleccionades 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de cada entitat 

En la distribució de l’impacte sobre els diferents grups d’interès observem que els usuaris i el 

seu entorn és el stakeholder que major quantitat d’aquest impacte rep (837.453,9 €); un 

impacte que es materialitza a través dels beneficis que els col·lectius atesos experimenten a 

través del treball i l’acompanyament en aquestes entitats, com és la millora de la salut, 

l’autonomia, les relacions interpersonals, el benestar material i l’adquisició de noves capacitats 

i habilitats. En aquest grup d’interès també s’inclou l’impacte a les famílies de les persones 

ateses, les quals, a banda d’experimentar major tranquil·litat i millores en la seva vida 

personal, veuen alliberades hores d’atenció i cura que abans dedicaven als seus familiars i que 

actualment poden dedicar a treballar o a ampliar al seva jornada laboral. En segon lloc trobem 

la comunitat i el territori local, el qual rep 746.513,8 € d’impacte, sobretot per la contribució 

que fan aquestes entitats al desenvolupament econòmic local, la conservació de l’entorn agrari 

i natural i la valorització dels productes locals. El tercer stakleholder amb major impacte és 
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l’Administració Pública, amb un retorn de 609.192,4 €, principalment en concepte de 

recaptació d’impostos, cotitzacions a la Seguretat Social i estalvi en la despesa pública, 

sobretot en l’àmbit de la salut pública, a causa de la millora de la salut física i mental i la menor 

freqüentació dels serveis públics de salut per part dels usuaris amb els que treballen les 

entitat, i en l’àmbit del benestar social, atès que a través de la inserció sociolaboral en 

aquestes entitats l’Administració deixa de pagar subsidis d’atur, rendes mínimes d’inserció i/o 

altres pensions contributives que hauria de pagar en el cas que aquestes persones no 

estiguessin en aquests projectes, a més de fomentar l’ocupació d’aquestes persones en 

empreses ordinàries, treballar per la seva integració a la comunitat i minimitzar la situació 

d’exclusió que pateixen. En aquest punt és interessant destacar com l’impacte sobre 

l’Administració Pública que generen aquestes entitats està proper a igualar la inversió que 

aquest stakeholder realitza en aquests projectes de diferents formes (665.885,6 €). Aquest és 

un dels resultats més rellevants del nostre estudi, ja que demostra com les subvencions o ajuts 

públics no són despeses públiques amb una baixa rendibilitat, sinó que representen més aviat 

una inversió cabdal per ajudar a endegar i mantenir aquest tipus de projectes, els quals 

reverteixen en nombrosos beneficis sobre la societat. A més, com demostren les dades de la 

nostra recerca, aquestes inversions són retornades a l’Administració gairebé en la seva 

totalitat, a través de l’impacte generat i tenen importants beneficis per a la societat a mitjà-

llarg termini. 

L’equip tècnic, per la seva part, també rep un bon gruix de l’impacte generat per aquestes 

entitats (579.160 €), principalment relacionat amb la millora de la formació i les habilitats de 

les persones que composen l’equip tècnic a través del treball a l’entitat, la satisfacció personal 

de realitzar una feina amb valor social i la vinculació amb el projecte.  

Per altra banda, observem com les persones voluntàries, tot i no representar un impacte molt 

elevat sobre el conjunt, són un important grup d’interès en l’activitat de les entitats d’AS. 

Malgrat el seu impacte conjunt no supera els 100.000 € (95.591,2 €), la seva tasca és 

especialment valuosa, tal i com demostra la càrrega laboral de les persones voluntàries, les 

quals van invertir 7.270 hores de treball no remunerat. Aquesta inversió ha estat monetitzada 

per tal de considerar-la com a input i equiparar-la a les altres inversions monetàries. El càlcul 

s’ha realitzat en base a salari mínim interprofessional per hora a l’any 201549 multiplicat per les 

hores comptabilitzades, aconseguint una xifra total d’inversió de 31.406,4 €.  

 

 

 

 

 

                                                           
49

 Per calcular en termes monetaris el que han invertit les persones voluntàries i treballadors en pràctiques hem 

emprat el salari mínim interprofessional (SMI) per l'any 2015 (4,32€/hora) segons el Real Decreto 1106/2014 de 26 

de diciembre (BOE), multiplicant aquesta xifra per les hores totals comptabilitzades. Per a més informació: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13518 
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Figura 7.5. Distribució de l’impacte total de les entitats analitzades 

 

Font: elaboració pròpia 

Analitzant la distribució percentual d’aquesta xifra entre els diferents stakeholders observem 

que el 28% de l’impacte recau sobre les persones usuàries i el seu entorn, principalment les 

seves famílies, amb canvis que des del benestar físic i mental fins a l’autonomia, el benestar 

material, la millora de les relacions interpersonals i l’alliberament de temps per la cura de 

membres familiars. L’Administració rep un 22% d’aquest impacte, retornant-se pràcticament, 

en forma d’ingressos per impostos i d’estalvi de la despesa pública en sector com la sanitat, el 

benestar social i la gestió del territori, la totalitat d’inputs que els organismes públics destinen 

a aquests projectes. El 20% de l’impacte és per les persones gestores del projecte i l’equip 

tècnic, sobretot per la contribució d’aquestes entitats a la creació d’ocupació, el pagament de 

sous, l’adquisició de noves habilitats i la satisfacció de realitzar una feina vinculada amb l’acció 

social. El voluntariat és una peça clau per als projectes d’AS, representant el 3% de l’impacte. 

Finalment, el 25% és per al territori local i la comunitat, per la contribució d’aquestes entitats 

al desenvolupament i la dinamització en l’àmbit local, la gestió ambiental, la revalorització de 

productes locals i la recuperació d’espais agraris abandonats.  

 

 

 

 

Usuaris/es i famílies

837.453,9 €

Comunitat i territori

746.513,8 €

Impacte total

2.903.965,7 €

Administració 
Pública

609.192,45 €
Equip tècnic

579.160 €
Inversió pública

665.885,6 €

Inversió total

799.983 €

Voluntariat

95.591,2 €

Altres

36.054,4 €
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Figura 7.6. Distribució de l’impacte total per grups d’interès (stakeholders). 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per les entitats 

L’anàlisi de l‘impacte generat per les entitats seleccionades ens dóna informació sobre quin 

tipus de canvi han estat produïts. A cada un dels mapes d’impacte hem diferenciat els canvis 

observat en base a dues classificacions. En primer lloc, identificàvem els canvis si eren de 

caràcter econòmic, social o ambiental, i en segon lloc, si aquests eren directes o indirectes.  

En la primera classificació consideràvem canvis econòmics tots aquells que tenien a veure amb 

impacte tangible en termes monetaris; els socials eren aquells canvis de caràcter intangible 

que tenen a veure en sentit ampli amb la millora de a salut i el benestar de les persones 

vinculades a l’entitat; i per últim, els ambientals que estan relacionats amb la millora del medi 

ambient. En aquest punt cal dir que ha estat especialment difícil identificar, quantificar i 

monetitzar els canvis ambientals, a causa de la manca de d’indicadors i de referències 

bibliogràfiques adients per a realitzar una aproximació financera a l’impacte que aquestes 

entitats generen sobre el medi ambient. S’han realitzat algunes aproximacions a tall exploratiu, 

emprant alguns indicadors propis i financial proxies que ens donessin un valor per mostrar la 

contribució de les entitats en aquest àmbit. La falta de consens en el sí de la comunitat 

científica dedicada a la mesura de l’impacte amb la metodologia SROI, la qual no es posa 

d’acord en com mesurar aquests canvis ni amb indicadors estàndard per a poder extrapolar-los 

a altres experiències. Aquest ha estat el motiu pel qual no hem trobat gaires casos d’anàlisis 

SROI en els què la vessant ambiental estigués tractada de manera explicita, atès que en la 

majoria de les fonts consultades s’obvia aquest àmbit de l’anàlisi o hi és poc present.  

L’impacte de les entitats d’AS, segons aquesta classificació, és eminentment econòmic (65%). 

Tanmateix, darrera d’aquesta dada s’amaguen canvis que han estat classificats com a 

econòmics però que tenen un elevat component social, com per exemple tot l’estalvi de 

despesa pública en l’àmbit de la salut i el benestar social que produeixen aquestes entitats 

amb la seva tasca dirigida a col·lectius en risc d’exclusió social. Els canvis socials representen el 

31% del total i els ambientals el 4%.  

Usuaris/es; 53.518,89 €; 
16%

Famílies; 39.531,55 €; 
12%

Equip tècnic ; 64.351,11 
€; 20%

Voluntariat; 
10.621,25 €; 3%

Administració Pública; 
70.956,94 €; 22%

Comunitat local i 
territori; 82.945,98 €; 

26%

Altres; 4.006,05 €; 1%
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Figura 7.7. Distribució de l’impacte segons tipus de canvi: econòmic, social i ambiental 

 

Font: elaboració pròpia 

La segona classificació responia a la naturalesa dels canvis generats, és a dir, si aquest eren 

directes o indirectes. Els canvis directes els hem atribuit a aquelles accions que tenen un 

impacte en les persones vinculades a l’entitat, i que inclou els grups d’interès dels usuaris/es, 

equip tècnic, voluntaris, treballadors/es en pràctiques, entre d’altres. Per altra banda, els 

canvis indirectes, en contraposició, tenen a veure amb aquelles accions que afecten a terceres 

persones i que no tenen una relació directe de causa-efecte. Aquest canvis impliquen a 

stakeholders com les famílies, l’administració pública, algunes entitats de fiançament i la 

comunitat local i el territori. Segons aquesta classificació, el 52% de l’impacte generat per les 

entitats analitzades és indirecte i el 48% directe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONÒMIC
1.882.800,61 €

65%

SOCIAL
890.348,48 €

31%

AMBIENTAL
130.816,68 €

4%
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Figura 7.8. Distribució de l’impacte segons tipus de canvi: directe i indirecte 

 

Font: elaboració pròpia 

Si ens fixem en com es reparteix l’impacte entre els diferents stakeholders a cada una de les 

entitats podem observar algunes diferencies, les quals venen donades per les característiques 

pròpies de cada projecte. A continuació adjuntem una taula en la que es mostren els principals 

resultats. 

Taula 7.9. Impacte de les entitats d’AS analitzades per grups d’interès 

 

Font: elaboració pròpia 

Malgrat que les xifres relatives amaguen informació sobre l’impacte absolut, analitzant-les 

podem veure quins són els stakeholders que reben més impacte en cada cas i quins són els 

que tenen un impacte menor. En primer lloc, observem que els usuaris i usuàries i el seu 

entorn reben un impacte d’entre el 20 i el 40% sobre el total, i aquest supera el 30% en més de 

la meitat dels casos (6 de les 9 entitats), com per exemple és el cas de RiuVerd, L’Heura, 

Aprodisca, Casa Dalmases, L’Ortiga i La Klosca. El fet que hi hagi entitats que se situen per sota 

d’aquesta xifra no ho hem de relacionar amb una falta d’impacte per als col·lectius atesos, sinó 

DIRECTE; 
1.385.311,47 €; 

48%

INDIRECTE; 
1.518.654,30 €; 

52%

Entitats Usuaris/es Famílies Equip tècnic Voluntariat
Administració 

Pública

Comunitat local i 

territori
Altres

TOTAL 

IMPACTE

Can Calopa 123.791,64 € 224.039,79 € 246.335,22 € 36.432,86 € 299.626,98 € 269.785,47 € 25.072,56 € 1.225.084,52 €

Sambucus 64.221,54 € 15.727,04 € 77.643,36 € 11.457,15 € 55.726,63 € 143.085,73 € 3.497,30 € 371.358,74 €

L'Heura 64.203,30 € 56.201,94 € 67.389,16 € 0,00 € 71.279,96 € 54.957,66 € 479,44 € 314.511,46 €

Delícies del Berguedà 44.647,74 € 6.740,16 € 51.384,30 € 16.363,67 € 46.325,86 € 105.968,68 € 3.800,00 € 275.230,40 €

La Klosca 41.575,94 € 15.409,17 € 34.032,56 € 3.663,42 € 31.059,56 € 59.097,20 € 3.205,15 € 188.043,00 €

Aprodisca 47.904,67 € 14.821,01 € 35.704,45 € 6.952,89 € 37.548,59 € 43.785,60 € 0,00 € 186.717,22 €

Riu Verd 45.076,30 € 11.233,60 € 24.188,43 € 0,00 € 47.729,55 € 17.823,71 € 0,00 € 146.051,58 €

L'Ortiga 31.632,57 € 11.203,21 € 35.943,11 € 7.592,02 € 15.137,82 € 37.627,10 € 0,00 € 139.135,83 €

Casa Dalmases 18.616,29 € 408,00 € 6.539,38 € 13.129,20 € 4.757,46 € 14.382,69 € 0,00 € 57.833,02 €

Bolet Ben Fet

TOTAL 481.669,98 € 355.783,92 € 579.159,98 € 95.591,21 € 609.192,40 € 746.513,83 € 36.054,45 € 2.903.965,77 €

MITJANA 53.518,89 € 39.531,55 € 64.351,11 € 10.621,25 € 67.688,04 € 82.945,98 € 4.006,05 € 322.662,86 €
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que l’impacte està més repartit o que hi ha altres stakholders que reben un impacte molt 

superior que fa decantar la balança de la distribució percentual cap a un altra direcció.  

L’equip tècnic rep un impacte d’entre el 10% i el 25%, sobretot per la creació d’ocupació i 

l’augment de l’experiència laboral en l’àmbit social. Aquest esdevé un stakeholder important, 

principalment perquè és l’encarregat de desenvolupar el projecte i atendre als col·lectius. Les 

entitats en les que aquest grup d’interès rep un impacte més gran són les que tenen un grup 

de persones professionals ampli que gestionen l’entitat i desenvolupen els projectes d’AS, per 

contra, aquelles entitats en les que l’equip tècnic rep un percentatge més baix de l’impacte són 

aquelles que estan encara en les primeres etapes del procés de desenvolupament del projecte 

i que tenen recursos humans escassos, de vegades concentrats en un grup reduït de persones. 

És el cas, per exemple, de Casa Dalmases i RiuVerd. 

El voluntariat, com ja hem comentat anteriorment, és una peça clau en els projectes d’AS, 

representant una contribució important en el desenvolupament dels projecte i un impacte 

d’entre l’2% i el 6%. La presència del voluntariat és gairebé generalitzada a totes les entitats 

analitzades, però és especialment rellevant al projecte de Casa Dalmases, el qual es va nodrir 

durant la seva gestació del treball voluntari del seu actual equip tècnic i d’altres col·laboradors 

que van invertir el seu temps de manera no remunerada. En altres entitats el voluntariat té 

altres formes com per exemple familiars dels usuaris que ajuden al funcionament de l’entitat, 

treballadors/es en pràctiques i persones que present algun tipus de servei de manera altruista 

o que col·laboren amb el projecte en tasques puntuals. 

L’Administració Pública rep un important impacte, entre el 10% i més del 30%. El retorn de la 

inversió cap a la societat és superior al 20% en 4 dels 9 projectes seleccionats (RiuVerd, Can 

Calopa, L'Heura i Aprodisca), coincidint amb aquelles entitats que la seva tasca té importants 

beneficis pels seus usuaris, principalment relacionats amb la millora de l’ocupació, la salut i el 

benestar dels col·lectius amb els que treballa. En altres entitats, el percentatge d’impacte que 

rep l’Administració, tot i ser rellevant, és lleugerament més baix (Delícies del Berguedà, La 

Klosca, Sambucus, L'Ortiga i Casa Dalmases). Això es deu en gran mesura, per una banda, al 

volum, que sent més baix fa que la aportació a l’Administració en concepte d’ingrés per 

impostos sigui més reduïda i que els canvis que provoquen estalvi en la despesa pública siguin 

menor, i, per altra banda, al tipus d’usuaris, atès que l’estalvi públic a través de la inserció i 

acompanyament en aquests projectes d’AS és major en els usuaris/es amb major dependència. 

Per últim, La comunitat local i el territori rep un impacte variable que va del 10% al 40%, en 

funció dels recursos emprats i de la contribució de l’entitat analitzada al desenvolupament 

local. Les entitats en què l’impacte cap a la comunitat local i el territori és més elevat 

coincideixen amb els projectes que es situen en un entorn en el que la seva presència actua 

com a dinamitzador dels recursos locals. És el cas de Sambucus i Delícies del Berguedà, els 

quals tenen en les seves respectives àrees d’influència un interessant paper d’agent de 

desenvolupament, establint sinergies amb proveïdors que beneficien el teixit agroalimentari 

local.  Altres, com és el cas de La Klosca, Can Calopa o L’Ortiga tenen un important impacte 

sobre el territori per la seva contribució a la gestió sostenible de territori i la recuperació 

d’espais agraris abandonats.  
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Figura 7.10. Distribució de l’impacte per grups d’interès (%) 

 

Font: elaboració pròpia 

El retorn social de les entitats analitzades s’ha calculat a partir d’un ràtio, en el que s’expressa 

quants euros es retornen per cada euro invertit. Aquesta xifra s’ha obtingut comparant el valor 

actual dels outcomes i dels inputs per a cada una de les entitats, amb xifres que estan 

principalment entre els 2€ i els 3€ de retorn per cada euro invertit. Si tenim en compte totes 

les ràtios, podem concloure que els projecte de AS analitzats creen de mitjana un retorn social 

a l’entorn de 3 euros per cada euro invertit (3,02 €). Cal destacar, com a contextualització amb 

la recerca ja realitzada, que aquests resultats són similars als aconseguit per Leck (2015) i Leck 

et al (2016) en les seves investigacions sobre el retorn social de projectes de AS a Anglaterra.  

Com es pot observar a la figura 7.11, L’Ortiga té una ràtio SROI especialment elevat si ho 

comparem amb la resta d’entitats. Aquesta diferència es deu principalment a l’ampli nombre 

d’usuaris sobre els quals exerceix canvi i la escassa dependència de finançament extern, que 

provoca que els inputs siguin realment baixos en comparació amb l’impacte creat. La resta 

d’entitats tenen uns ràtios més similars, el que indica que la relació entre impacte i inversió 

està més ajustada. 
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Figura 7.11. Ràtio SROI de les diferents entitats analitzades 

 

Font: elaboració a partir de les dades proporcionades per les entitats 

No obstant això, si agafem les dades de totes les entitats analitzades de manera agrupada i 

calculem la ràtio entre valor actual de l’impacte i el total de la inversió realitzada, la xifra és 

lleugerament diferent. Posant en relació l’impacte total generat per les entitats analitzades 

(2.903.965,77 €) i la inversió (1.063.047,71€), la ràtio SROI global per al conjunt d’entitats és de 

2,73€. D’aquesta manera aconseguim una xifra que posa en relació les dades de les entitats de 

manera agrupada i no exclusivament la mitjana dels ràtios individuals. 

Taula 7.12. Ràtios SROI 

 

Font: elaboració pròpia 

  

0,00 € 1,00 € 2,00 € 3,00 € 4,00 € 5,00 € 6,00 € 7,00 €

L'Ortiga

L'Heura

Aprodisca

Can Calopa

La Klosca

Casa Dalmases

Riu Verd

Delícies del Berguedà

Sambucus

Entitat Valor SROI Total Impacte Total Inputs

L'Ortiga 6,01 € 139.135,83 € 22.465,08 €

L'Heura 2,96 € 314.511,46 € 103.190,00 €

Aprodisca 2,87 € 186.717,22 € 63.151,04 €

Can Calopa 2,75 € 1.225.084,52 € 432.645,59 €

La Klosca 2,74 € 188.043,00 € 66.521,31 €

Casa Dalmases 2,72 € 57.833,02 € 20.652,16 €

Riu Verd 2,69 € 146.051,58 € 63.763,29 €

Delícies del Berguedà 2,38 € 275.230,40 € 112.550,01 €

Sambucus 2,02 € 371.358,74 € 178.109,23 €

Bolet Ben Fet

MITJANA 3,02 € 322.662,86 € 118.116,41 €

Ràtio SROI conjunt 2,73 € 2.903.965,77 € 1.063.047,71 €
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8. ANÀLISI DEL SECTOR I REPTES DE FUTUR  

8.1. AGENTS CLAU DEL SECTOR DE L’AS A CATALUNYA 

L'aparició de l’AS respon a una pràctica que integra el sector agrícola i el sector dels serveis 

socials, l'educació, la formació, l'ocupació, la justícia, el sistema públic d'atenció i el sistema de 

producció agroalimentari per cobrir manques de l'administració pública i el sector privat. L’AS 

vincula de manera inclusiva els serveis socials i l'atenció sociosanitària, amb l'objectiu de 

socialitzar i democratitzar els processos d'atenció a les persones, extraient-los de contextos 

especialitzats (centres hospitalaris i unitats mèdiques) i portant-los en ambients d'atenció “no 

formals” com són les associacions, cooperatives, empreses i fundacions. A més, l’AS s'inscriu 

en un canvi de paradigma en l'assistència sanitària i social, donant l'oportunitat de realitzar 

tasques i treballs que contribueixen a potenciar capacitats i habilitats dels usuaris a través de 

l'agricultura i activitats vinculades. Aquesta situació també contribueix a aconseguir una major 

independència que millora la situació social de les persones amb les quals treballa, en lloc de 

centrar-se en la teràpia i la rehabilitació o en les limitacions dels usuaris (Di Iacovo, O'Connor, 

2009). 

A més d'això, l’AS ofereix a l'agricultura l'oportunitat d'enfortir la seva funció social, 

implementant la idea de responsabilitat social i de treball cooperatiu tant en l'explotació 

agrària com en les empreses de transformació agroalimentàries o de serveis derivats. De la 

mateixa manera, l’AS apareix com una oportunitat per diversificar l'activitat de les 

explotacions agràries i contribueixen a fer-les més competitives i viables econòmicament, ja 

que aquesta activitat aporta valor afegit als productes. A més, fomenta el desenvolupament de 

sistemes de producció més sostenibles, que responguin a les necessitats de la societat, i que 

integrin valors socials, ambientals, territorials i econòmics; en definitiva, una aportació des de 

l'agricultura a l'emergent “nova” economia, més social i solidària. És per això que diem que 

l’AS és una pràctica agrícola que sorgeix en el context d'un nou (i innovador) paradigma 

agrosocial i sociosanitari, en el qual es combinen tres mons: el sorgiment d'una nova 

agricultura i d'una nova manera de concebre l'atenció sociosanitària i les oportunitats de les 

persones en risc d'exclusió. 

La naturalesa de l’AS resideix en la combinació de diversos àmbits de treball i disciplines que 

tradicionalment han estat distants o poc relacionats entre si com són el sector agrari i el sector 

social, i que s'uneixen per donar lloc a una nova manera d'abordar la producció d'aliments i 

l'atenció soci sanitària. Aquesta essència multidisciplinària provoca que apareguin múltiples 

agents, els quals intervenen en el seu desenvolupament. Les entrevistes ens han permès 

realitzar un diagnòstic exhaustiu de quins actors o grups d'interès (stakeholders) són més 

rellevants i quin paper juguen en l'organització del sector en el context català. Desgranant la 

informació de les 10 entrevistes realitzades a projectes d’AS, elaborades amb la finalitat 

d'aplicar la metodologia SROI -i de les 22 entrevistes prèvies per aprofundir en el coneixement 

de l’AS a Catalunya- hem pogut construir un mapa del sector compost per 14 key stakeholders: 

persones usuàries, famílies, promotors, treballadors especialitzats, persones voluntàries, 

consumidors, proveïdors, Administració Pública, Tercer Sector Social, persones i entitats amb 

terres en propietat, finançadors, agents emprenedors, xarxes de suport a l’AS i comunitat i 

entorn territorial. 
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Les persones usuàries (1) són subjectes sobre els quins se centra l'activitat i al voltant dels 

quals es creen, organitzen i estructuren els projectes. En altres països els usuaris són 

denominats clients, a causa de la seva inclusió en el sistema d'atenció i la seva vinculació amb 

els centres proveïdors de salut, els quins que ofereixen l’AS com a tractament per a la millora 

de la salut física i mental (Leck et al., 2014; Dessein et al., 2013). En el cas català els usuaris no 

són puntuals i s'incorporen al projecte a mitjà o llarg termini com a part de la plantilla laboral. 

Cobren un salari –normalment el salari mínim interprofessional- pel treball realitzat i reben 

atenció integral per part de tècnics especialitzats, amb la finalitat d'avaluar la seva evolució i 

esmenar qualsevol incident que tingui lloc durant el procés d'inserció sociolaboral.  

Un altre stakeholders important, per estar directament relacionat amb les persones usuàries, 

són les famílies (2). Aquestes es beneficien, en primer lloc, de les millores en la situació dels 

usuaris, i en segon lloc, d'una certa tranquil·litat i reducció de la dependència del familiar al 

moment que els usuaris guanyen en autonomia i qualitat de vida. D'altra banda, les famílies de 

les persones usuàries, han jugat un paper molt important en la gestació i creació d'iniciatives 

d’AS. L'anhel de millorar la qualitat de vida dels seus familiars i d'oferir-los oportunitats 

d'ocupació, inserció social i de millorar la seva qualitat de vida apareixen com una peça clau en 

el desenvolupament de projectes d’AS detectats, sent en alguns casos els promotors o socis 

fundadors de les iniciatives, contribuint econòmicament al projecte o oferint el seu temps per 

col·laborar en el desenvolupament de l'activitat. No obstant això, la implicació de les famílies 

varia enormement en funció de cada projecte i del treball que es realitzi de manera conjunta, i 

a nivell individual, depenent de la relació que s'estableix entre cada usuari i el seu nucli 

familiar. 

Els agents promotors (3) també és un stakeholder rellevant, ja que són les persones o entitats 

que detecten la necessitat, desenvolupen el projecte i els duen a terme fins a fer-ho realitat. 

Les tipologies d'aquests actors poden ser bastant heterogènies i en molts casos creen 

estructures ad hoc, en funció de la conjuntura particular de cada iniciativa, per donar entitat 

legal al projecte i començar la seva marxa en l’AS. Un dels models més recurrents són les 

associacions o fundacions del Tercer Sector Social, amb una àmplia experiència en el servei 

assistencial i inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual, que actuen com a 

entitat matriu, creant projectes d’AS amb la voluntat de diversificar les seves activitats, fer el 

projecte econòmicament més viable o per crear nous llocs de treball amb característiques 

específiques per a alguns dels col·lectius amb els quals treballen. Un altre model observats són, 

d'una banda, els projectes creats per persones vinculades amb l'economia i l'emprenedoria 

social, que combinen les seves motivacions personals, l'ocupació i la generació d'una activitat 

amb impacte social, i per una altra, els projectes impulsats donis d'o amb el suport del sector 

públic, però que es constitueixen jurídicament com a empreses privades o consorcis públic-

privats. També hem observat que les persones que se situen al capdavant del procés de 

creació i desenvolupament de les iniciatives presenten un perfil emprenedor, amb una àmplia 

versatilitat en el lloc de treball i amb la capacitat de realitzar múltiples tasques, donis de la 

gestió al treball agrari, passant per la comercialització i el suport a l'atenció social. Destacar 

que en els casos seleccionats aquest càrrec ho ocupen majoritàriament dones, doncs 7 dels 10 

projectes seleccionats així ho demostren.  

Pel que es refereix a l'equip tècnic de les iniciatives, podem diferenciar a dues tipologies de 

treballadors especialitzats (4): el personal d'atenció social i el personal agrari. La majoria de 
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projectes d’AS compten amb unitats de suport, formades per personal sociosanitari 

especialitzat com a tècnics d'inserció, educadors socials, psicòlegs i/o assistents socials, que 

ofereixen atenció integral als col·lectius d'usuaris, dissenyant itineraris d'inserció laboral 

individualitzats, plans d'inclusió social i acompanyament psicològic. En alguns casos els serveis 

d'aquests equips tècnics es realitzen mitjançant la contractació de professionals externs, a 

causa que el volum d'activitat dels projectes no permet contractar a aquests treballadors 

especialitzats. D'altra banda, els projectes compten amb tècnics agraris o agroalimentaris que 

s'encarreguen de planificar els cultius, les característiques dels productes elaborats, el sistema 

de producció i l'estratègia de comercialització. Malgrat ser una peça clau en el 

desenvolupament dels projectes de AS, alguns no compten amb aquest tipus personal 

especialitzat, ja que l'origen del projecte s'ha iniciat en el si d'una entitat d'atenció social que 

ha vist en l'agricultura una oportunitat per ocupar als col·lectius amb els quals treballa i de 

generar productes amb valor afegit. Aquesta situació provoca que els projectes experimentin 

alguns errors de càlcul a la planificació de la producció, en la gestió de l'estoc i en la 

comercialització del producte durant els primers anys de la seva activitat, amb evidents 

conseqüències en la viabilitat econòmica de les iniciatives. La majoria valoren com a 

imprescindible la necessitat d'incorporar un tècnic agrari o de producció en les seves iniciatives 

amb la finalitat de millorar el desenvolupament de la seva activitat i de fer-la econòmicament 

sostenible. Un altre aspecte a destacar és la necessitat de formació en l'àmbit agrari per part 

del personal d'atenció social i en l'àmbit social per part dels treballadors agraris. Les persones 

entrevistades valoren que la realització de programes de formació en ambdues tipologies de 

treballadors dotaria als projectes de personal qualificat amb habilitats i competències 

concretes per al sector de la SF, millorant l'atenció als col·lectius, l'eficiència productiva i la 

sostenibilitat econòmica de les iniciatives. 

A part del treball tècnic especialitzat, el voluntariat apareix com un element clau. La majoria 

d'iniciatives es nodreixen del treball de persones voluntàries (5), les quins, per afinitat, 

satisfacció i voluntat de contribuir a un projecte social, dediquen el seu temps i els seus 

coneixements a aquesta activitat. El perfil majoritari són persones joves (principalment 

estudiants), persones en situació de desocupació i persones jubilades que tenen una dedicació 

horària aproximada entre 5 i 10 hores setmanals durant un període d'implicació entre un i dos 

anys, havent-hi excepcions de persones que realitzen períodes de treball voluntaris 

especialment extensos. Hem pogut observar que el paper del voluntariat és molt important en 

el desenvolupament de l’AS a Catalunya, ja que la presència de treball voluntari és 

especialment elevada i present en els projectes. No obstant això, estigui fenomen sembla ser 

comú en el sector de l’AS i apareix de manera recurrent en altres territoris com un pilar 

fonamental en el desenvolupament d'aquesta activitat (Hine et al., 2008; Fazzi, 2010; Di Iacovo 

et al., 2014). 

L’AS a Catalunya ofereix serveis en diferents àmbits dedicats a oferir oportunitats d'inclusió de 

personis en risc d'exclusió social, però també produeix i elabora productes agroalimentaris que 

són consumits per persones amb unes pautes de consum determinades. La qualitat, l'ecològic, 

el social i la proximitat són alguns dels elements que porten associats els productes de l’AS i 

que troben en certs grups socials el seu segment de mercat. Les persones consumidores o 

clients (6) són qui amb els seus ingressos, juntament amb l'Administració Pública –mitjançant 
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subvencions i ajudes– i altres agents finançadors (entitats matriu, fundacions, socis, etc.), 

mantenen actives les entitats i les fan viables econòmicament. 

Les empreses proveïdors (7), per la seva banda, són aquells que aporten les matèries primeres 

o recursos necessaris que permeten a les entitats d’AS dur a terme la seva activitat. No tots els 

proveïdors de les entitats d’AS tenen la mateixa importància, però existeixen certs proveïdors 

clau que juguen un paper destacat en l'avanç dels projectes, tal com hem pogut observar a 

partir de les entrevistes realitzades. Per exemple, els proveïdors de planter ecològic, de 

maquinària o l’embalatge dels productes són peces clau en el procés de producció i 

comercialització i que sense la seva col·laboració seria difícil continuar amb l'activitat, segons 

afirmen algunes de les persones entrevistades. En alguns casos els proveïdors s'impliquen en el 

projecte social i ofereixen alguns beneficis en l'adquisició de productes bàsics per realitzar 

l'activitat; i en uns altres les entitats d’AS i els proveïdors estableixen sinergies i estratègies de 

cooperació i comercialització conjuntes que beneficien a ambdues parts i donen lloc a 

productes competitius, de major qualitat i adequació al mercat, alhora que revaloritzen la 

matèria primera. 

L'Administració Pública (8) juga un paper dual en el sector de l’AS a Catalunya, combinant el 

rol de facilitador “passiu” i de beneficiari. D'una banda, ofereix subvencions en alguns casos 

per ajudar a pagar les retribucions als treballadors i ofereix bonificacions per a la contribució a 

la Seguretat Social amb la finalitat d'establir un sistema d'incentius per a la contractació de 

col·lectius en risc d'exclusió social. Aquestes ajudes varien en funció de la naturalesa jurídica 

de l'empresa i de la situació legal de les persones usuàries. En els últims anys, a causa de les 

polítiques d'austeritat, els ajustos i les retallades en el sistema de benestar i d'atenció social 

arran de la crisi econòmica i financera iniciada en 2008, les ajudes públiques per a la 

contractació de persones vulnerables han descendit de manera important, i aquelles ja 

concedides es paguen amb demora de gairebé dos anys. Aquestes retallades també coarten 

l'aparició de noves iniciatives, ja que les llicències i les ajudes per a la creació d'aquests 

instruments d'inserció laboral per a persones amb dificultats s'han congelat temporalment. La 

situació ha estat àmpliament denunciada per entitats del Tercer Sector Social i de moviments 

cívics en defensa dels drets socials. 

D'altra banda, l'Administració Pública apareix com un stakeholder que es beneficia de 

l'activitat dels projectes de SF. A part de les subvencions i ajudes rebudes per col·laborar amb 

les institucions públiques com centro proveïdor de serveis assistencials, el treball que realitzen 

les entitats repercuteix directament en les arques públiques de l'Estat espanyol i de la 

Generalitat de Catalunya. Els canvis provocats sobre els col·lectius i les millores en la seva 

qualitat de vida a través de la participació en una entitat d’ AS contribueixen a fer més eficients 

les inversions, ja que segons han manifestat les persones entrevistades es produeix un 

important descens de la freqüentació al sistema de salut pública i del risc d'hospitalització per 

crisi psiquiàtrica per part dels col·lectius atesos, l'Administració Pública estalvia en el pagament 

de subsidis, prestacions per desocupació i rendes mínima d'inserció (RMI) i economitza 

esforços i recursos en programes de cohesió social, dotació de serveis sociosanitaris 

(principalment en àrees rurals) i inserció laboral. A més, la institució pública rep impostos, 

cotitzacions a la seguretat social i tributs per part d'aquestes entitats, la qual cosa afavoreix a 
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fer encara més evident la tornada social de les inversions públiques en aquests projectes i a 

justificar la necessitat de la contribució pública en la SF. 

El Tercer Sector Social (9), com hem comentat amb anterioritat, apareix d'una banda com la 

principal incubadora dins del com s'han gestat i creat un bon nombre de les iniciatives d’AS i, 

d'altra banda, com el sector del quin formen part i a partir del com s'organitzen la majoria de 

projectes. Les entitats sense ànim de lucre tenen un paper molt important en el model de 

benestar social a Catalunya, basat en una provisió mixta dels serveis assistencials i 

sociosanitaris, els quins no només els ofereix l'administració pública, sinó que aquesta els 

transfereix a associacions i empreses privades. En aquesta transferència de competències 

s'inclou, entre altres serveis, la generació d'oportunitats d'inserció laboral per a diferents 

col·lectius en risc d'exclusió social. Les entitats del TSS s'han anat adequant a les conjuntures 

econòmiques i a les característiques dels col·lectius amb els quals treballa amb la finalitat de 

crear activitats adequades al mercat i a la seva missió social. Amb el temps, les activitats que 

realitzaven, principalment manipulats industrials, treballs editorials, jardineria i serveis de 

neteja, han sofert un important descens, fent necessària l'exploració de noves activitats que 

permetin conservar els llocs de treball existents o crear nous, adequar-se a les necessitats i 

fomentar la millora de la qualitat de vida dels col·lectius i mantenir un volum d'ingressos que 

permeti la viabilitat de l'entitat. En aquest context, enfront de la deslocalització industrial i la 

caiguda del sector de la construcció i sectors derivats arran de la crisi financera de 2008, 

algunes entitats del TSS van optar, al mateix temps, per canviar completament d'activitat i 

apostar per l'agricultura (ecològica en un 60% dels casos), un sector emergent i amb un 

enorme potencial de benes a causa dels canvis en la consciència social en relació a 

l'alimentació i al model agroalimentari global. 

No obstant això, la creació d'una “explotació agrària” per part d'entitats sense experiència en 

el sector i sense els recursos necessaris no és, segons afirmen les persona entrevistades, una 

tasca fàcil. Un dels principals obstacles amb els quals es troben és la dificultat de l'accés a la 

terra, a causa de la falta de regulació i especulació amb el preu de la terra, les pràctiques 

especulatives com el fracking o land grabbing (Ploeg et al., 2015), o la concentració de la 

propietat en mans de camperols sense relleu generacional i recelosos de llogar les seves terres 

a persones amb projectes agroecològics, com afirma Terra Franca. És per això que les persones 

i entitats amb propietats agràries (9) representen un stakeholder clau en l'impuls i difusió de 

l’AS a Catalunya. Alguns dels projectes entrevistats han experimentat dificultats per trobar 

terrenys aptes per desenvolupar la seva activitat, principalment els situats en territoris 

periurbans, on la pressió sobre el sòl és major que als territoris rurals. Uns altres, no obstant 

això, han aconseguit convenis beneficiosos de cessió temporal de la finques amb persones i 

entitats propietàries, com l'Església, obres de beneficència, fundacions o l'Administració 

Pública, pel caràcter social del projecte.  

El finançament dels projectes és un dels aspectes que destaquen les persones entrevistades, ja 

que segons els promotors o responsables dels projectes, l'inici i desenvolupament de les 

iniciatives depenen en gran part de les fonts de finançament existents. És per això que 

analitzar els agents finançadors (11) de les iniciatives d’AS a Catalunya ens ha ajudat a 

detectar la seva importància en les primeres etapes dels projectes, les diferents tipologies i les 

seves característiques. L'origen de les inversions i el finançament en els projectes d’AS és 
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bastant heterogènia i varia en funció de cada projecte i dels vincles particulars que cada entitat 

tingui amb institucions i organismes amb capacitat finançadora. La participació dels 

organismes públics en el finançament de les iniciatives d’AS és generalment escassa pel que la 

tipologia predominant són les de caràcter privat. El finançament privat procedeix 

principalment d'entitats bancàries, fundacions, entitats filantròpiques o grups d'inversors 

privats que recolzen la creació o consolidació de projectes socials dedicats a la inclusió de 

col·lectius en risc d'exclusió social a través de programes i línies de finançament específiques, 

que poden presentar-se en forma d'inversió a fons perdut o de crèdits “tous”, a llarg termini i 

amb un baix tipus d'interès. També tenen especial importància en el finançament dels 

projectes d’AS les entitats de serveis financers ètics i solidaris, l'anomenada banca ètica. Les 

persones entrevistades sostenen que un projecte social hauria de procurar obtenir les seves 

inversions o el seu finançament de fonts que estiguin en concordança amb els seus valors i 

objectius, per això un creixent nombre de projectes d’AS opten per aquest tipus de 

finançament alternatiu. Finalment, hem detectat aquells projectes que es financen a través de 

l'aportació econòmica d'una entitat matriu, la qual aporta en alguns casos el capital necessari 

per posar en funcionament la iniciativa d’AS i esmena les possibles pèrdues durant els primers 

anys d'activitat. 

Algunes dels entitats entrevistades han estat creades (o consolidades) a través del suport 

rebut per part d'agents de foment de l’emprenedoría social (12). Aquest stakeholder està 

format actors organismes públics, privats i mixts, que fomenten l’emprenedoria i el 

desenvolupament de projectes d'economia social a través de programes específics en els quals 

es realitza formació, assessorament i acompanyament. A Catalunya, el govern porta anys 

desenvolupant amb èxit el programa @EmprenSocial d’emprenedoria social, pel qual han 

passat alguns dels projectes d’AS entrevistats, i que dóna acompanyament individualitzat a les 

empreses socials, ajudant-les a definir el seu projecte empresarial i compatibilitzar la seva 

missió social amb la viabilitat econòmica. En l'àmbit públic, també juguen un paper destacat 

les administracions locals i supralocals, creant organismes i programes específics per a la 

promoció de l'economia social, i les universitats públiques, oferint una oferta formativa 

especialitzada en l'àmbit del emprenedoria social. En l'esfera del privat, apareixen com a 

actors fundacions, grups d'inversors privats o entitats financeres que a través de programes de 

emprenedoria social, busquen idees i projectes innovadors als quals finançar, alhora que 

donen suport i assessorament durant les etapes de gestació, inici i creixement del projecte 

empresarial. Alguns d'aquests programes són específics per recolzar iniciatives de SF. 

En 2011, els projectes d’AS que hi havia a Catalunya eren experiències amb un elevat grau 

d'atomització, entre els quals no existia vincles institucionalitzats que fomentessin la 

col·laboració o cooperació entre elles i que ajudessin a consolidar el sector (Guirado et al., 

2013). Únicament hi havia una xarxa de caràcter privat, la Xarxa AgroSocial , creada des d'una 

fundació privada vinculada a una entitat financera, que donava suport a determinats projectes. 

Amb el temps han anat apareixent noves xarxes de suport a l’AS (13), sobretot en l'àmbit de la 

comercialització conjunta. És el cas de la cooperativa 2147 Mans , que agrupa dotze empreses 

socials del sector de l'alimentació ecològica que donen treball a persona amb discapacitat 

intel·lectual, malaltia mental o persones en risc d'exclusió social, amb la finalitat de 

comercialitzar part de la seva producció sota una marca de conjunta per accedir a circuits 

comercials més amplis; o el de Vogadors, que amb un objectiu similar, però sense crear una 
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marca pròpia, ha unit 6 projectes d’AS per crear i compartir estratègies de comercialització 

conjunta dels seus productes. 

L’AS apareix com una clara mostra d'innovació social, estretament relacionada amb l'acció 

col·lectiva, la cohesió i la interacció activa de la persones amb els recursos locals, generant 

importants impactes en la comunitat local i l'entorn territorial (14). L'agricultura, i per 

extensió la resta de subsectors agraris, precisa d'un vincle amb el territori que contribueix a fer 

d'aquesta pràctica un element clau en el desenvolupament local de territoris rurals i 

periurbans, vertebrant la gestació de projectes innovadors, creant noves oportunitats 

d'ocupació –tant per a persones en risc d'exclusió com per a la població en general–, teixint 

xarxes de cooperació i ajudant a fixar població al territori i ampliant la dotació de serveis en 

aquestes àrees, en les quals sovint hi ha dèficit en el sistema assistencial dels col·lectius més 

vulnerables. En l'aspecte ambiental, l’AS contribueix a un manteniment i bona gestió dels 

mosaics agrícoles i forestals, així com a la conservació de la biodiversitat i la prevenció 

d'incendis, principalment en l'àmbit periurbà, ja que els projectes s'instal·len sobretot en 

terrenys abandonats de les zones de interfase urbà-forestal, amb un elevat valor paisatgístic i 

ambiental (Badia, Valldeperas, 2015). Alguns estudis recents sobre l'anàlisi històrica del 

paisatge en els quals s'apliquen metodologies de l'ecologia del paisatge posen l'atenció en el 

rol rellevant que exerceixen els mosaics agroforestals en la connectivitat ecològica, sent est un 

aspecte clau en la capacitat per acollir biodiversitat i mantenir disponibles els serveis 

ambientals en el futur (Pino, Marull, 2012). 

8.2. SITUACIÓ ACTUAL DE L’AS I REPTES DE FUTUR 

Poder definir les característiques principals i els reptes que determinen la situació actual del 

sector de l’AS és un dels objectius d’aquesta recerca. En aquest apartat s’exposaran el trets 

que defineixen el sector segons la percepció d’alguns dels agents clau de l’AS, una informació 

recollida durant la dinàmica participativa anomenada World Cafè, que es va dur a terme 

durant les Jornades celebrades a la Masia de Can Calopa de Dalt el 31 de març de 2017. La 

dinàmica World Cafè consistia en disposar diverses taules amb un moderador en cada una 

d’elles el qual guiava als participants i fomentava el debat. Aquest diàleg es va fomentar a 

partir de dues preguntes bàsiques. En primer lloc, una de general: “Quina és la teva opinió 

sobre la situació actual del sector de l’Agricultura Social a Catalunya?” i, en segon lloc, una 

pregunta de caràcter propositiu: “Què creus que podries fer tu o la teva entitat per millorar la 

situació actual de l’Agricultura Social a Catalunya?”. 

 

Una de les conclusions que van exposar les persones participants en aquestes jornades va ser 

que l’AS és un sector emergent i amb un creixent impuls malgrat que encara sigui poc visible i 

amb importants reptes futurs. Com a principal element de diagnosi del sector es va esmentar 

que l’AS és un sector força heterogeni i amb dinàmiques internes que dificulten l’establiment 

d’aliances i la recerca de recursos per al propi sector. Pel que fa a la gestió dels projectes es va 

fer palès que les entitats d’AS precisen una millor dotació de tècnics especialitzats i un pla de 

formació per a professionals del sector, especialment en l’àmbit agrari, però també per l’àmbit 

en l’atenció de suport assistencial per les dificultats que suposa treballar amb col·lectius en risc 

d’exclusió social. També es va poder observar que cal aprofundir en la formació en l’àmbit 

empresarial per tal que les entitats puguin ser econòmicament viables sense perdre els valors 
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1. Gestió  
1.1. Manca de professionals del sector agrícola 
1.2. L’AS recareix de 3 puntals professionals: agrícola, social i econòmic 
1.3. Repte-Dificultat per tenir visió de conjunt i disponibilitat per la recerca de sinèrgies pel fet d’estar 

imbuïts en el dia a dia i pel fet de ser un sector heterogeni 
1.4. Repte- Generar projectes conceptualment coherents 
1.5. Mala gestió empresarial 

 
2. Context 

2.1. L’AS com a sector emergent i amb impuls, al mateix temps amb la fragilitat que sigui un element “que 
estigui de moda” 

2.2. L’AS es percep com un sector amb alt retorn social però amb poca rendibilitat 
2.3. L’AS com una oportunitat en el canvi d’expectatives en l’alimentació 
2.4. L’AS com un recurs per obtenir una gastronomia local i de proximitat, amb major sensibilitat per 

l’economia social i més valorada  
2.5. Repte- Aconseguir un major vincle amb els consumidors per tal d’empoderar-los 
2.6. Cert desconeixement social del sector de l’AS 
2.7. El sector agrícola és un sector complexe per les seves característiques (estacionalitat, planificació de 

cultius, etc) 
 
3. Persones usuàries 

3.1. Mala percepció social amb la qüestió de les subvencions 
3.2. Gestió complexa dels treballadors en risc d’exclusió social 
3.3. Cronificació dels usuaris dels Centres Espacials de Treball 
3.4. Entitats socials petites i amb projectes a llarg terminis 
3.5. Explotacions familiars que fan que l’AS sigui un actiu important 
 

4. Producte i comercialització  
4.1. Prima la qualitat i la proximitat 
4.2. Sector que fuig de l’intermediari i que té un contacte directe amb el client 

 

socials. Pel que fa a la proposta de valor de les entitats es va destacar que aquestes treballaven 

per oferir un producte de qualitat, de proximitat, eminentment ecològic i amb valor social, que 

es distribueix de manera directa i a través dels circuits curts de comercialització i per a la 

inclusió social dels col·lectius amb els que treballa. 

Com a reptes de futur es va al·ludir a la necessitat de comunicar i divulgar els resultats de la 

recerques realitzades sobre el sector, com per exemple les relacionades amb el retorn social 

de les entitats, i crear esdeveniments específics per fomentar les sinèrgies entre els promotors 

de les entitats d’AS i altres agents clau del sector, com per exemple l’Administració Pública, 

centres educatius, entitats del Tercer Sector Social i col·lectius de pagesia. La necessitat de 

crear xarxa va ser un dels aspectes més evidents així com també es va mencionar el fet de 

revisar les experiències fallides per tal de millorar en el futur i crear un banc de bones 

pràctiques. En aquesta part de prognosi de la jornada van aparèixer algunes mesures per 

contribuir a l’impuls d’aquesta pràctica a Catalunya, com per exemple la creació d’una 

plataforma de suport a l’Agricultura Social, la demanada de clàusules socials a l’Administració 

Pública en els plecs per a la contractació de serveis o la compra de béns, com per exemple la 

gestió de finques públiques agràries o la compra d’aliments per a menjadors públics. I, per 

últim, la creació d’un segell que certifiqui el valor social dels productes que aquestes entitats 

comercialitzen.  

A continuació es transcriuen els principals apartats i subpartats sorgits de les idees per cada 

pregunta: 

 
Taula 8.1. Principals elements del fluxograma sobre la percepció de l’AS per part dels agents 
claus  
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1. Comercialització 
1.1. Potenciar el consum regular de productes de l’AS 

 
2. Comunicació/Formació 

2.1. Divulgació dels resultats de projectes de recerca relacionats amb el sector de l’AS 
2.2. Comunicar i formar esdeveniments ad hoc per al sector de l’AS 
2.3. Crear vincles amb les escoles, informar i transmetre mitjançant temàtiques transversals  

 
3.Recursos 

3.1. Accés a la terra (diferents modalitats d’arrendament) 
3.2. Finançament (Rendibilitat a llarg termini). Cerca de finances ètiques com COOP57, Fiare, etc. 

 
4. Xarxa 

4.1. Crear xarxa, i aprendre de les experiències fallides 
4.2. Lligar i interconnectar els diferents projectes 
4.3. Interconnectar les diferents entitats d’AS 
4.4. Establir aliances de treball en xarxa 
4.5. Creació d’un segell social  
4.6. Posar en valor l’AS en la societat 
4.7. Visibilitzar clàusules socials amb l’AAPP 
 

5. People and Land – Idea d’una xarxa d’experiències d’AS (en fase de cerca de finançament) 
5.1. Serveis de suport a l’AS 
5.2. Creació d’indicadors de retorn social àgils 
5.3. Formació i activitats conjuntes 

 
6.Compres públiques 

6.1. Projectes més integrals: productes locals, ajuda a fer vincle 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les idees sorgides a la dinàmica participativa 
 
De la segona pregunta “Què puc fer per millorar la situació de l’AS?” en sorgeix un segon 
fluxograma d’elements que es transcriu a continuació: 
 
Taula 8.2. Principals elements del fluxograma sobre les propostes sorgides per part dels agents 
clau de l’AS 

Font: elaboració pròpia a partir de les idees sorgides a la dinàmica participativa 
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9. CONSIDERACIONS FINALS I RECOMANACIONS 

9.1. CONSIDERACIONS FINALS 

Un dels objectius inicials de la recerca en 2012 va ser identificar i tipificar els diferents àmbits 

on es desenvolupava l’AS a Catalunya, tenint en compte els agents implicats, els tipus 

d'activitats que realitzaven i el perfil dels usuaris beneficiaris. En l'actualització de la base de 

dades (BdD) al 2015, aquesta xifra ha passat de 99 a 161 entitats, un augment que ve justificat 

per l'ampliació de les categories estudiades. En el projecte en curs s'ha volgut anar més enllà 

de la inserció sociolaboral, recollint informació d'iniciatives en àmbits com l'educació, la 

teràpia o els horts socials, on se situa la major part de les noves experiències identificades. 

 

L'elaboració i actualització de la BdD ens ha permès analitzar l'evolució de l’AS a Catalunya des 

d'una òptica temporal. En la dècada de 1960 apareixen les primeres iniciatives d’AS, com per 

exemple l’Olivera cooperativa a Vallbona de les Monges, que anirien evolucionant en un sector 

en contínua ampliació fins a l'actualitat. L'impuls més significatiu d'aquest fenomen ha estat en 

les èpoques de crisis (1992-2008 i 2008-2012), ja que moltes vegades la societat civil ha de 

desenvolupar eines per fer front a manques socials que l'estat no pot cobrir. Així mateix, en els 

períodes de més recursos, la disponibilitat de subvencions i d'ajudes públiques afavoreix la 

consolidació del fenomen. Un impacte vinculat amb la crisi social i econòmica de 2008 ha estat 

l'ampliació dels diferents col·lectius beneficiaris de l’AS, el qual ha passat de centrar-se en les 

persones amb discapacitat com a principals usuaris a una sèrie de col·lectius (especialment les 

persones en situació de pobresa i en atur de llarga durada) que han vist afectades les seves 

necessitats més bàsiques arran de la crisi, un fet que els ha situat en el llindar de l'exclusió 

social. Aquests col·lectius que inicialment eren considerats com a potencials, actualment 

podem observar com han anat prenent una major presència. Aquesta diversitat de col·lectius 

atorga una gran versatilitat al sector que al mateix temps exigeix una major especialització en 

els equips professionals a causa de les diferents necessitats específiques, en matèria 

d'ocupació, d'integració social, educació i tractament terapèutic, que cada col·lectiu requereix. 

La distribució territorial de l’AS és una altra dimensió d'anàlisi a considerar. S'observa com els 

projectes es localitzen principalment en entorns periurbans, sent la Regió Metropolitana de 

Barcelona el territori amb més densitat d'iniciatives, seguit de sistemes urbans de menor 

magnitud com les ciutats mitjanes (Tarragona-Reus, Manresa, Girona o Lleida). Més enllà 

d'aquests pols de concentració d'iniciatives, hi ha una presència atomitzada en tot el territori, 

concentrant-se principalment a les capitals de comarca, on la presència d'entitats de caràcter 

social i d'atenció sanitària i la concentració de serveis bàsics han fomentat l'aparició 

d'experiències de referència en l'àmbit local. Finalment, observem com les zones més 

perifèriques, relacionades amb àrees de muntanya o espais rurals poc connectats amb els 

sistemes urbans (Alt Pirineu i Aran i les Terres de l’Ebre) presenten un escàs desenvolupament 

del fenomen. 

A Catalunya, els projectes d’AS mostren una diversitat d'activitats, que se centren 

principalment en l'horticultura, una activitat especialment representada a causa de la 

incorporació recent dels horts socials. En segon lloc s'observa com la transformació 

agroalimentària i els treballs forestals, juntament amb la silvicultura, tenen una importància 
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rellevant, quedant menys representats altres sectors com són la ramaderia i l'artesania. Gran 

part d'aquestes experiències elaboren els seus productes mitjançant criteris ecològics, 

contribuint a dibuixar un model de producció més sostenible i un desenvolupament econòmic 

més just, ètic i solidari. 

La vocació social en aquestes entitats s'evidencia per l'oportunitat que ofereixen a les 

persones de tenir un lloc de treball digne, al mateix temps que creen espais i entorns 

favorables per a l'apoderament dels col·lectius en risc d'exclusió social. Són entitats ètiques 

per la prioritat que donen a les persones enfront de l'economia, basant-se en principis 

d'equitat i justícia social. I són experiències solidàries per la major importància que donen al 

treball cooperatiu, a l'atenció dels col·lectius vulnerables, l'economia del ben comú i l'acció 

comunitària. Així doncs, l’AS emergeix com a resposta, des de la innovació social, a certes 

necessitats comunes de diversos col·lectius, posant en valor la funció social de l'agricultura, i 

impulsant sistemes de producció alternatius al model agroindustrial. L’AS pretén construir 

alternatives econòmiques amb valor social afegit, una pràctica associada a la producció local i 

ecològica i el sorgiment de formes de consum responsable entre sectors cada vegada més 

amplis de la societat. 

Les formes jurídiques entre les iniciatives d’AS són les empreses privades i les associacions, 

juntament amb les fundacions. Pel que fa a la modalitat d'inserció, les categories més 

representades són els Centres Especials de Treball (CET)50 i les Empreses d'Inserció (EI/Eins), 

juntament amb un gran nombre d'entitats sense modalitat d'inserció específica, com per 

exemple els horts socials. Els resultats obtinguts a partir del tractament de les fonts orals 

consultades revelen una absència de legislació específica que consideri la naturalesa d'aquest 

tipus d'iniciatives. És per això que alguns promotors del sector reclamen a l'administració 

pública un marc jurídic i reglamentari propi que ajudi a la regularització de l'activitat, 

fomentant el seu impuls i contribuint a la seva consolidació, com ha succeït en el cas d'Itàlia.  

Els àmbits d'actuació de l’AS són la inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió social, 

principalment, i altres categories com l’educació i la formació, la teràpia i els horts socials i 

comunitaris. Els projectes dedicats a l'educació i formació, de joves, adults i col·lectius amb 

necessitats específiques, utilitzen l'agricultura amb finalitats pedagògiques, sovint introdueixen 

l'agricultura ecològica de proximitat, i el consum responsable, propis de l’AS. Les iniciatives que 

posen èmfasis en la teràpia inclouen totes aquelles actuacions que ofereixen protecció i 

assistència a les persones vulnerables, sobretot amb algun tipus de trastorn mental o 

necessitat de tractament de rehabilitació, les quals puguin millorar la seva qualitat de vida i 

benestar individual a través de l'activitat agrària. És important esmentar l'escassa rellevància 

d'aquest àmbit d'estudi en els projectes a Catalunya si ho comparem amb el context europeu. 

La categoria dels horts socials recull totes aquelles iniciatives que donen resposta la situació de 

pobresa alimentària, oferint espais agraris per l'autoabastiment. Aquesta categoria representa 

un 23% de les iniciatives recollides en la BdD. Els horts socials estan en expansió, responent a 

les necessitats del teixit associatiu local, encara que compten amb el suport de l'administració 

local, com a evidència la creació d'organismes com la Comissió d’Horts, una institució 
                                                           
50

 A finals de l’any 2017, des del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya està prevista la reactivació  

de les subvencions de cost salarial (SMI) de centres especials de treball (CET), destinades al foment de la intergració 

laboral de les persones amb discapacitat, una acció que permetrà facilitar el desenvolupament d’aquest tipus 

d’entitats d’AS. 



 

140 
 

coordinada per la Secretaria Tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i 

l'Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona. Aquesta 

organització creada al maig 2015 ja té adherits més de 165 representants municipals i tècnics 

de 90 ens locals, que treballen per la incorporació de criteris d'agricultura ecològica i la 

potenciació de l'intercanvi d'informació entre les diferents experiències. 

Finalment, en la dimensió ambiental hem pogut observar com l’AS, en ser un fenomen 

eminentment periurbà, ofereix l'oportunitat de recuperar i donar valor espais agrícoles que 

han estat infrautilitzats o abandonats, en rebre una elevada pressió per la seva proximitat a 

espais urbans. Així doncs l’AS és una activitat que aporta a l'agricultura un alt valor afegit, i al 

seu torn representa un bon aliat per a la protecció i revaloració dels espais agrícoles 

periurbans i els seus entorns més immediats. El desenvolupament d'activitats d’AS permet 

l'esponjament dels sistemes territorials urbans, i contribueix a l'augment de la biodiversitat en 

els entorns on s'implementa, reduint l'erosió dels espais agroforestals i una minimització del 

risc d'incendi.  

En els últims anys, la pràctica de l’AS ha augmentat considerablement en el context europeu, 

amb el desenvolupament d'aquesta activitat en països on era relativament incipient, com a 

Espanya, Portugal o Grècia, i consolidant-se com una oportunitat d'inclusió social i inserció 

laboral i una estratègia de desenvolupament local on ja s'observava una important 

implantació, com Bèlgica, Itàlia o Països Baixos. En el període 1975-2010 els organismes públics 

han prestat major atenció a l’AS a diferents nivells, incloent-la en l'agenda política, dotant-la 

de legislació i règim jurídic propi i desenvolupant institucions que coordinin en un mateix 

territori les diferents explotacions que combinen treball agrari i acció social.  

Encara que hi ha una tendència al creixement, l'evolució i la dimensió de l’AS no apareix com 

un fenomen homogeni en el conjunt d'Europa, sinó que romanen importants diferències 

territorials, amb estadis de desenvolupament diferents. Segons Di Iacovo (2010), es poden 

distingir diverses etapes en l'evolució de l’AS, des de la novetat del fenomen, en les quals les 

iniciatives sorgeixen de manera individual amb manca d'identitat col·lectiva i de discurs sobre 

el fenomen, fins a la fase de consolidació, quan els agents públics, privats i la societat civil 

reconeixen la pràctica de l’AS i, en conseqüència, existeix un discurs ben estructurat, unes 

directrius clares per al desenvolupament de l'activitat i una identitat col·lectiva ben formada 

que sovint es deriva en l'organització de xarxes o plataformes que agrupen les diferents 

iniciatives. Di Iacovo (2010) destaca que la participació de les institucions sovint arriba en un 

estadi avançat de desenvolupament, quan l'activitat ja ha aconseguit una important presència 

mitjançant la participació de la societat civil, de les entitats del Tercer Sector Social i, en alguns 

casos, d'obres de beneficència vinculades a institucions eclesiàstiques. 

L’AS a Catalunya es troba en una etapa inicial de desenvolupament, superant ja l'estadi de 

novetat, i sent un sector amb un important creixement. Progressivament van apareixent noves 

experiències i xarxes que ajuden a consolidar aquesta pràctica, alhora que augmenta la seva 

visibilitat social i el seu reconeixement per part de l'administració. No obstant això, la 

participació dels ens públics és encara molt incipient i queda restringida a experiències 

impulsades des de l'administració local, com és el cas dels horts socials o comunitaris (Pomar & 

Botiguer, 2015), o les subvencions i ajudes que recolzen les iniciatives que realitzen una acció 



 

141 
 

social o que fomenten l'agricultura ecològica i creen oportunitats de desenvolupament rural a 

través de l’AS. 

El reconeixement de l’AS a Catalunya està contribuint a forjar un discurs i una identitat 

col·lectiva de les entitats, donant major visibilitat als projectes davant la societat catalana i a 

les oportunitats i potencialitats que presenta el sector. En la diagnosi del sector hem pogut 

observar algunes aportacions clau: apoderament de col·lectius socialment vulnerables, 

contribució al desenvolupament i l'equitat territorial, promoció de l'economia social i 

cooperativa, difusió de projectes d'innovació social i d'estratègies de resiliència territorial i 

impuls de l'agricultura ecològica i del moviment agroecològic. 

L’AS contribueix a empoderar i generar oportunitats d'ocupació per a persones en risc 

d'exclusió social, millorant la qualitat de vida, l'autonomia i la inclusió en la societat dels grups 

amb major vulnerabilitat. A nivell individual, el treball en les entitats d’AS genera importants 

millores en la salut física i mental de les persones, així com un major benestar emocional, 

augmentant l'autoestima i la confiança en si mateixos. En l'àmbit del desenvolupament 

territorial, l’AS afavoreix la creació de serveis d'atenció social i sanitària en àrees rurals 

perifèriques on s'implanten les entitats, ampliant la dotació de serveis i la seva cobertura 

territorial i minimitzant els desequilibris territorials i l'exclusió social en aquests territoris, on 

l'emigració cap a les ciutats de persones vulnerables per falta de sistemes d'atenció 

especialitzada és un fenomen, encara rellevant.  

L'aparició de noves iniciatives d’AS a Catalunya respon a la voluntat de donar cobertura a la 

situació actual d'emergència social enfront de les manques i la fragmentació de l'estat del 

benestar en un context de crisi econòmica i de polítiques d'austeritat imposades per l'EU als 

països del sud d'Europa (Laparra, Pérez, 2012, Pavolini et al., 2015; Guillén et al., 2015). En 

aquest sentit, l’AS és un catalitzador d'alternatives econòmiques, basades en nous paradigmes 

socioeconòmics i ambientals, que incorporen nous valors i la voluntat de transformació social, 

justícia i equitat. L’AS dóna prioritat a les aspiracions de la comunitat i a l'apoderament 

individual i col·lectiu, enfront de la lògica hegemònica de l'economia capitalista.  

L’AS apareix com una clara pràctica d'innovació social, relacionada amb la mutualitat, l'acció 

col·lectiva, la cohesió i la interacció activa de les persones a nivell particular, i familiar. 

S'utilitzen els recursos locals de forma comunitària amb una escassa interacció de l'estat. 

Aquestes característiques defineixen el sistema de benestar mediterrani on el paper de la 

societat civil ocupa un lloc molt important (Nadini, 2003). A part, l’AS roman com una 

estratègia de resiliència per generar “noves” economies locals, mes centrades en les 

especificitats, les potencialitats i les oportunitats de cada territori, que en les tendències i la 

connectivitat amb l'economia global (Estela, 2015). L’AS, com a activitat de l'economia social, 

solidària i cooperativa, deixa de costat els plantejaments únicament econòmics i es fixa en com 

poden utilitzar-se els recursos locals per generar un desenvolupament econòmic resilient, que 

contribueixi a aconseguir un major benestar individual i col·lectiu i promogui la sostenibilitat 

econòmica, però també l'ambiental, social i territorial (Walker & Salt, 2006). Llavors l’AS es 

presenta de forma diferent a cada territori, heterogeneïtat resultat de les estratègies de 

resiliència de cada territori per donar resposta a les necessitats de la societat i adaptar-se als 

canvis. 
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La majoria d'iniciatives d’AS a Catalunya aposten per una producció agrària amb criteris 

agroecològics, aproximant-se a noves formes de pràctica agrària contraposades a les 

pràctiques agroindustrials hegemòniques. D'aquesta manera es construeixen xarxes de 

cooperació entre productors i consumidors, creant projectes vinculats amb el territori i la 

comunitat, reforçant les múltiples funcions del treball agrari i oferint a la societat aliments de 

qualitat, ambientalment sostenibles i socialment justs. 

9.2. RECOMANACIONS I BONES PRÀCTIQUES 

A continuació s’exposen algunes idees, recomanacions i bones pràctiques pel conjunt de les 

entitats en base a les tres metodologies aplicades, tant pel que fa al model de negoci, l’estudi 

econòmic i el retorn social. Aquestes recomanacions s’han realitzat en base a les conclusions 

parcials que extretes dels diferents apartats dels informes individuals i de l’anàlisi de conjunt 

realitzat amb els resultats obtinguts de totes les entitats analitzades.  

9.2.1 Model de negoci 

En relació a l’estudi del model de negoci que s’ha realitzat per les deu entitats, a continuació 

s’exposen algunes consideracions finals i recomanacions generals. 

 Cal focalitzar els esforços per tal de ser efectius. De manera general hi ha tendència 

de les entitats a establir com objectiu estratègic tenir un ampli ventall de segments de 

clients als què dirigir-se per, d’aquesta manera, tenir més vendes i més ingressos. Però 

aquest plantejament podria ser en alguns casos contraproduent ja que els recursos 

dels que disposa l’entitat -tant per la captació del clients, comercialització, 

comunicació, etc- gairebé sempre són limitats. És per això que, a nivell general, creiem 

que cal focalitzar i prioritzar els segments de clients als que dirigir-se per ser més 

efectius amb els recursos limitats que disposen les entitats. Això, per altra banda, 

també determina  la priorització d’alguns productes i de les línies de negoci més 

rendibles. 

 Cal que la figura del voluntari no supleixi la del treballador estructural en un 

plantejament a llarg termini. L’entitat ha de tenir un equip de treball consolidat on, de 

manera equilibrada, la figura del voluntari hi pugui ser present i cabdal en 

l’organització. Tanmateix, no és recomanable plantejar-la com una figura que 

substitueixi el treballador assalariat amb l’objectiu de reduir despeses de personal. 

Aquest podria ser un plantejament vàlid al iniciar l’activitat i/o durant la primera 

etapa, però no si es planteja com una estratègia a llarg termini. D’altra banda, un gran 

volum de voluntaris pot fer que els resultats econòmics de l’entitat no reflecteixin la 

realitat sobre les despeses de personal i pot portar a la confusió i biaix en un posterior 

anàlisis econòmic. 

 Cal integrar la innovació com una estratègia competitiva. Totes les entitats 

analitzades tenen com estratègia competitiva la diferenciació del producte i/o del 

servei que ofereixen respecte al de la competència. Una manera de diferenciar-se de la 

competència és cercar elements d’innovació que els clients percebin com a valor 

afegit. Introduir la innovació com una activitat a desenvolupar de manera periòdica a 

l’entitat pot ser la manera de mantenir constantment elements diferenciadors amb la 
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competència. Entenem per innovació aquells canvis que es poden fer al projecte i que 

comporten una millora. En aquest sentit, la innovació és possible realitzar-la en 

diferents aspectes del model de negoci com per exemple, en canals de 

comercialització i/o de comunicació, en activitats, en proposta de valor, en aliances 

estratègiques o en fonts d’ingressos, entre molts d’altres.  

 Cal que la venda del producte sigui com més directa millor tendint cap a la 

desintermediació dels canals de comercialització amb l’objectiu de mantenir uns 

preus finals de venda al públic més ajustats. Com s’ha comentat, el 50% de les entitats 

analitzades utilitzen canals directes de comercialització o amb pocs intermediaris 

(canals de comercialització indirectes curts) i es considera convenient que la tendència 

general sigui en aquest sentit. Una manera d’afavorir la desintermediació  és la creació 

de  xarxes pròpies de comercialització conjunta. Algunes de les entitats analitzades ja 

realitzen accions en aquest sentit, venent de manera conjunta productes pròpis sota 

una plataforma que les uneix. En conclusió, creiem convenient que la tendència sigui 

cap a la pràctica d’accions encaminades a la comercialització conjunta, per tal 

d’enfortir la presencia del sector al mercat.  

 És aconsellable la figura d’un mentor (persona o entitat) en els primers anys 

d’activitat. En el cas que les entitats no estiguin impulsades per una entitat matriu 

amb experiència, és recomanable que aquestes tinguin el suport d’una altra entitat 

amb trajectòria en el sector o d’agents experts externs que les recolzin. Aquestes 

entitats o experts haurien d’exercir durant els primers anys d’activitat la figura de 

mentor que, basat en la experiència i el know-how que ha adquirit al llarg dels anys, 

fan de guia o acompanyant  de l’entitat fins a que aquesta adquireix l’experiència 

suficient.      

 

 Cal disposar d’experts en tres àmbits: gestió dels recursos humans amb necessitats 

especials, tècnic especialista en agricultura i professionals vinculats a l’economia i a 

la gestió empresarial. Per a millorar la gestió diària de les entitats d’AS és 

recomanable que cadascuna d’elles disposi, almenys, de tres figures: el treballador 

social encarregat de gestionar els recursos humans amb necessitats especials, el tècnic 

especialista en agricultura (enginyer agrònom,...) encarregat de la gestió de la 

producció i la figura de l’economista, encarregat de la gestió econòmica i financera de 

l’entitat. Aquestes tres figures idealment haurien de formar part de l’entitat com a 

plantilla d’estructura però si no és possible podrien estar a l’entitat com a consultors 

externs (totes elles o alguna de les tres àrees).  

9.2.2. Estudi econòmic  

En relació a l’estudi econòmic que s’ha realitzat per les entitats, a continuació s’exposen 

algunes consideracions finals i recomanacions generals. 

 Cal una gestió curosa de l’actiu i dels actius líquids de les entitats. Hi ha una 

tendència de les entitats a tenir una excés d’actius i d’actius líquids que els fa disminuir 

la rendibilitat. Es recomana fer un anàlisi exhaustiu per a millorar-ne la gestió i 

incrementar la rendibilitat. 
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 Cal cercar la viabilitat del projecte amb independència del suport d’ajuts privats o de 

l’entitat matriu. L’objectiu a llarg termini de les entitats ha de ser la sostenibilitat 

pròpia del projecte. En ocasions les entitats, per a realitzar les activitats ordinàries, 

reben el suport econòmic d’entitats matriu. Aquest fet, sempre que sigui puntual i es 

plantegi de manera transitòria o per alguna situació en concret, pot ser un 

plantejament correcte. El problema pot venir donat quan aquest suport econòmic 

esdevé crònic en el temps i l’entitat matriu acaba fent aportacions econòmiques de 

manera regular i es converteix en habitual. Evidentment cal tenir en compte que cada 

entitat té unes característiques i una naturalesa diferent i en alguns casos concrets la 

viabilitat o independència econòmica simplement no serà possible o només serà 

possible a molt llarg termini després de llargs períodes de suport econòmics. Però 

exceptuant aquests casos, el plantejament de qualsevol entitat ha de ser amb un 

objectiu de sostenibilitat per mitjans propis, només així serà capaç de mantenir-se en 

el temps i créixer de manera sostenible.  

 És aconsellable portar la comptabilitat pròpia de l’entitat o el projecte d’AS, 

desvinculada de l’entitat matriu. Per tal d’analitzar la viabilitat del projecte, les 

entitats haurien de portar comptabilitats separades de la matriu, només així es pot 

exercir un control exhaustiu, veure’n la evolució i poder comparar. Com en el cas 

anterior, en ocasions aquesta comptabilitat no serà possible en la seva totalitat ja que 

per exemple es comparteixen recursos que difícilment es poden separar. En aquestes 

ocasions concretes s’hauria de buscar una possible solució encara que només fos 

vàlida a nivell intern. Però, per a la resta de situacions és recomanable que l’entitat 

porti comptabilitats separades per tal d’analitzar les dades econòmiques i  poder 

prendre decisions. A més, la comptabilitat hauria d’anar acompanyada del control de 

mètriques que permetin el seguiment d’algunes ràtios i valors econòmics significatius 

per a cada entitat. Pel que fa a les mètriques s’han de poder avaluar de manera 

sistemàtica i periòdica per a millorar la gestió. 

 Cal no dependre excessivament de les subvencions. Pel tipus d’activitat que realitzen 

les entitats és habitual que rebin diferents tipus de subvencions o ajudes. Per a 

algunes de les entitat analitzades aquestes subvencions són imprescindibles pel seu 

dia a dia donat que l’activitat que realitzen és assistencial o altament vinculada a algun 

servei relacionat. Exceptuant aquestes entitats que per a la seva naturalesa la 

subvenció hi està altament vinculada, per a la resta  cal fer un plantejament sostenible 

a futur on, en la mesura del possible, no tinguin una dependència excessiva de les 

subvencions per al desenvolupament de l’activitat ordinària. Una vegada més, aquest 

és un objectiu estratègic de futur per a buscar  la sostenibilitat del propi projecte sense 

dependències externes.   

 Cal buscar l’equilibri entre l’impacte social i la rendibilitat econòmica i financera. 

Com es pot veure en apartats anteriors hi ha una tendència general cap a una baixa 

rendibilitat econòmica i financera de les entitats analitzades. Tot i que això pot 

respondre a que en general les entitats d’Economia Social tenen l’objectiu de l’impacte 

social per sobre de la rendibilitat, per a un plantejament sostenible no es pot descuidar 

la cerca de la rendibilitat econòmica i financera. Així doncs cal buscar un equilibri entre 



 

145 
 

l’impacte social i aquesta rendibilitat on cada entitat ha de establir com a objectius els 

paràmetres que consideri adequats i afins als seus valors.  

9.2.3. Retorn social  

En base als resultats obtingut a partir de l’aplicació de la metodologia SROI a les diferents 

entitats seleccionades, mostrem algunes conclusions i recomanacions que creiem que poden 

ser d’utilitat per a futures accions o projectes: 

 Cal avaluar l’impacte de més entitats d’AS. Seria interessant i recomanable poder 

realitzar un anàlisi detallat d’un major nombre d’entitats del sector per tal de conèixer 

el seu impacte social real i poder comunicar la importància de la tasca que realitzen les 

entitats, no només relacionada amb les persones beneficiàries, sinó també amb altres 

aspectes més transversals com la gestió ambiental, la dinamització agroecològica, 

l’alimentació responsable, l’estalvi de la despesa pública, etc. També seria interessant 

realitzar un SROI conjunt de tot el sector, projecte que es podria impulsar des d’una 

futura plataforma d’AS a Catalunya. 

 

 És aconsellable emprar l’SROI com a eina per contrastar els objectius de l’entitat amb 

l’impacte social real generat. La metodologia SROI, a part de ser una bona eina per 

comunicar el valor de l’activitat generada per una entitat en concret, esdevé un 

instrument rellevant per avaluar el grau de compliment dels objectius de l’entitat i 

veure si aquests estan relacionats amb l’impacte que es genera a través de l’activitat. 

Les entitats d’AS poden emprar l’SROI com una eina de revisió del desenvolupament 

del projecte, la direcció en la que estan caminant i comprovar si s’està incidint allà on 

es vol incidir. També es pot utilitzar l’SROI com a eina prospectiva, com a part del 

procés de planificació estratègica, plantejant on volem arribar i com fer-ho, unint els 

valors i la missió de les entitats amb una visió empresarial que treballi per obtenir un 

major impacte social.  

 

 Cal comunicar l’impacte social generat i el retorn de les inversions a la societat i a 

l’Administració. És important fer visible la tasca realitzada per les entitats d’AS i com la 

seva activitat aporta millores substancials en diferents esferes com la social, 

l’econòmica i l’ambiental. També és cabdal incidir en la contribució que el sector de 

l’AS fa per millorar l’eficiència dels recursos públics, emprant les subvencions rebudes 

per generar canvi social i millorar la situació dels col·lectius socialment més 

vulnerables.  
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10. EQUIP DE RECERCA I PUBLICACIONS 

10.1. EQUIP DE RECERCA 

L’Equip de Recerca en Agricultura Social (ERAS-UAB) del Departament de Geografia de la 

Universitat Autònoma de Barcelona que ha dut a terme aquesta recerca està format pels 

següents investigadors i investigadores: 

Antoni F. Tulla i Pujol | Investigador principal. Catedràtic de Geografia Humana de la UAB. Ha 

realitzat recerca en planificació i desenvolupament rural, gestió d’espais naturals protegits i en 

models de planejament regional i transport. Actualment s’ha centrat en els estudis sobre 

naturbanització, emprenedoria de les dones, l’Agricultura Social a Catalunya i les activitats 

d’avantatge comparativa com a segona millor opció en les àrees regionals perifèriques. Ha 

dirigit 29 projectes de recerca competitius i 15 tesis de doctorat sobre les esmentades 

temàtiques. Les seves 86 publicacions en revistes i els 63 llibres o capítols de llibre des de 1975 

documenten la recerca esmentada. Ha estat director de l’IEMB (1983-85), del Departament de 

Geografia de la UAB (1986-89; 2005-11) i Vicerector d’Economia i d’Administració de la UAB 

(1994-2002). Ha sigut professor visitant a les Universitats de Bristol (1972-74) i Durham (1990) 

al Regne Unit, Roskilde (1992) a Dinamarca i la UNGS (2004) a Buenos Aires, Argentina. 

Carles Guirado González | Doctor en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona i 

Postgrau en Tècniques Professionals en Cartografia Digital (UAB). Ha treballat com a 

investigador en diversos projectes de recerca sobre àrees rurals i de muntanya, 

desenvolupament local i gestió responsable del territori amb el Grup de Recerca d’Àrees de 

Muntanya i Paisatge (GRAMP) i el Grup de Geografia Aplicada del Departament de Geografia 

de la UAB. Ha estat investigador convidat a la Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil) i 

a McGill University (Quebec).  També ha col·laborat en projectes d’història local, dinamització i 

innovació social, medi ambient i turisme a diverses institucions com l’Observatori 

Socioambiental de Menorca (OBSAM), l’Ajuntament de Molins de Rei, l’Associació d’Agros i 

l’Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA). Actualment desenvolupa la seva 

tasca professional a l’Associació Espigoladors, una empresa social que treballa contra el 

malbaratament alimentari i per oferir oportunitats laborals a persones en risc d’exclusió social. 

Natàlia Valldeperas Belmonte | Llicenciada en Arquitectura i Màster en Intervenció i Gestió 

del Paisatge per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La seva feina com a 

investigadora s’ha centrat en varis projectes d’història agrària col·laborant amb el 

Departament d’Història i Institucions Econòmiques de la Facultat d’Economia i Empresa de la 

Universitat de Barcelona (UB). També ha treballat com a responsable en projectes ambientals 

a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB i, en els darrers anys, ha investigat 

sobre incendis forestal i anàlisi d’usos i cobertes del sòl mitjançant els Sistemes d’Informació 

Geogràfica.  

Laia Sendra i Castrelo | Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses i Diplomada en 

Ciències Empresarials per la UAB. Des de l’any 2008 ha desenvolupat la seva activitat 

professional en l’àmbit del desenvolupament local impartint docència entorn eines 

metodològiques per treballar el model de negoci, així com assessorant emprenedors, 



 

148 
 

empreses i col·lectius per consolidar l’empresa al mercat. Va treballar al CEDRICAT i en 

diversos ajuntaments de la Regió Metropolitana de Barcelona, i actualment a Barcelona Activa. 

Camille Evard | Col·laboradora del projecte. Enginyera agrònoma per l’Escola Bordeaux 

Sciences Agro (Bordeus, França). Ha desenvolupat la seva activitat professional a la Fundació 

CEDRICAT i des de l’any 2013, treballa com a investigadora junior a l’empresa Foreco 

Technologies, S.L. Els seus àmbits de treball, dins del camp del desenvolupament rural, són la 

realització de projectes i actuacions d’àmbit local, nacional i europeu vinculats a l’agricultura, 

alimentació, silvicultura i innovació social. 

Anna Badia i Perpinyà | Doctora en Geografia i professora titular del Departament de 

Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Vicedegana d’Estudis de la Facultat de 

Filosofia i Lletres. El seu camp de recerca se centra en la problemàtica dels incendis forestal en 

zones d’interfase urbana forestal, el desenvolupament local en àrees de muntanya i en les 

aplicacions dels SIG en la planificació territorial i ambiental. 

Ana Vera Martín | Professora Agregada interina del Departament de Geografia de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Professora de geografia de la UOC. Doctora en 

Geografia per la UAB. La seva recerca s’ha centrat en els camps de la geografia econòmica, el 

desenvolupament local en àrees de muntanya, les tècniques estadístiques multivariants, i els 

models en geografia. 

Imma Pallarès i Blanch | Enginyeria Tècnica en Indústries Agràries i Alimentàries. Des de l’any 

2005 va desenvolupar tasques gerencials i de direcció de projectes entorn el desenvolupament 

local al Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya (CEDRICAT). Coordinava un 

equip tècnic de 10 persones, organitzant i participant en nombroses jornades, cursos, taules 

rodones, com a ponent, docent i moderadora en temes relacionats amb les diverses disciplines 

dels projectes desenvolupats en l’entitat. Actualment treballa a Ampans (Sampedor) com a 

Cap de Projectes en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària.. 

Àngel Cebollada Frontera | Doctor en Geografia  i professor titular del Departament de 

Geografia de la UAB. La seva recerca principal se centra en la mobilitat quotidiana emfatitzant 

les condicions d’accessibilitat dels col·lectius desafavorits i amb risc d’exclusió social. 

Actualment és el co-coordinador del Diploma de Postgrau Accessibilitat Universal i Mobilitat: 

L’Escala Humana en les Intervencions Urbanes i Coordinador del Màster en Estudis Territorials 

i de la Població. 

Josep Ll. Espluga Trenc | Doctor en Sociologia, professor agregat del Departament de 

Sociologia de la UAB, investigador de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques i col·laborador 

de l’ARAG-UAB (Grup de Recerca en Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització). 

Ha estat becari al Departament d’Urbanisme de l’Istituto Universitario di Architettura di 

Venezia (Universitat de Venècia) i investigador visitant a l’Institute for Studies of Science, 

Technology and Innovation – ESRC Innogen Centre (Universitat d’Edinburgh). Va ser 

coordinador del Màster de Participació i Polítiques Locals de la Facultat de CCPP i Sociologia, i 

actualment és co-director acadèmic de la Diplomatura de Postgrau en Dinamització Local 

Agroecològica de la Facultat de Ciències de la UAB. Les seves línies de recerca principals 

s’emmarquen en la sociologia ambiental, de la salut i del sistema alimentari. 



 

149 
 

Marta Rancaño Conejero | Llicenciada en Ciències Ambientals i Postgrau en “Participació i 

Desenvolupament Sostenible” per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat com a 

Tècnica al Centre de Desenvolupament Rural Integral de Catalunya (CEDRICAT) i com Agent 

d’Ocupació i Desenvolupament Local al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, realitzant 

tasques de recerca de finançament i execució de projectes en els àmbits de gestió ambiental i 

participació ciutadana. Actualment realitza la seva tasca professional en l’àmbit educatiu.  

10.2. PUBLICACIONS I ACTIVITAT DEL GRUP 

La tasca investigadora del grup ha donat com a resultat diverses publicacions d’articles en 

revistes científiques nacional i internacionals, llibres i capítols de llibre i comunicacions en 

congressos, seminaris i jornades. A continuació mostrem un llistat detallat amb les 

publicacions més rellevants per si hom vol aprofundir en la temàtica tractada en aquest llibre. 

Algunes de les publicacions es poden consultar en xarxa a la pàgina web del grup de recerca: 

https://agriculturasocialcat.wordpress.com/publicacions/ 

Llibres i capítols de llibre 

GUIRADO, C.; VALLDEPERAS, N.; TULLA, A. F. (2017). L'Agricultura Social a Catalunya. 

Desenvolupament local i ocupació per a col·lectius en risc d'exclusió social. Editorial Cossetània, 

Valls (en premsa). 

TULLA, A. F.; GUIRADO, C.; VALLDEPERAS, N. (2016). “La multifuncionalidad en el desarrollo 

rural: la Agricultura Social”. A: RUIZ, A. R.; SERRANO, M. A.; PLAZA, J. (Editors) Treinta años de 

Política Agraria Común en España. Agricultura y multifuncionalidad en el contexto de la nueva 

ruralidad. Asociación de Geógrafos Españoles, Ciudad Real. (pp. 931-948 ). 

GUIRADO, C.; TULLA, A. F.; VALLDEPERAS, N. (2016). “Social Farming in Catalonia. Rural local 

development and social integration of people at risk of social exclusion”. A: Second 

International Conference on Agriculture in an Urbanizing Society Reconnecting Agriculture and 

Food Chains to Societal Needs. Proceedings of the Conference.  

TULLA, A.F.; GUIRADO, C.; VALLDEPERAS, N.; VERA, A. (2016) "La Agricultura Social como 

alternativa al desarrollo local sostenible frente a la crisis económica". A: MIRAMONTES, A.; 

PIÑEIRO, A.; DOVAL, A.; PAZOS, M.; LOIS, R. (Editors). Los escenarios económicos en 

transformación. La realidad territorial tras la crisis económica. Asociación de Geógrafos 

Españoles, Santiago de Compostela (pp. 281-293) 

GUIRADO, C.; BADIA, A.; TULLA, A. F.; VERA, A. (2015). “La agricultura social: economía social y 

dinamización agroecológica como estrategia de desarrollo local. El caso de L’Olivera 

Cooperativa (Cataluña)”. MARTÍNEZ, A.; AMAT, X.; SANCHO, I.; SANCHIZ, D. (Editors) 

Profesionales y herramientas para el desarrollo local y sus sinergias territoriales. Evaluación y 

propuestas de futuro. Actas del IX Coloquio Nacional de Desarrollo Local. Universitat d’Alacant, 

Alacant. 

EVARD, C.; RANCAÑO, M. (2015). L’Agricultura Social com a estratègia per al 

desenvolupament local (Col·lecció Innovació i Estratègia). Diputació de Barcelona, Barcelona. 

 

https://agriculturasocialcat.wordpress.com/publicacions/
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Articles 

TULLA, A.F.; GUIRADO, C.; VALLDEPERAS, N.; VERA, A. (2018). “Social Return and economic 

viability of Social Farming in Catalonia: an analysis through study cases”. Eurocountryside (en 

curs d’avaluació) 

GUIRADO, C.; TULLA, A. F.; VALLDEPERAS, N.; SENDRA, L.; BADIA, A.; EVARD, C.; CEBOLLADA, 

A.; ESPLUGA, J.; PALLARÈS, I.; VERA, A. (2018). “Social Farming in Catalonia: rural local 

development, employment opportunities and empowerment for people at risk of social 

exclusion”. Journal of Rural Studies (pendent de publicació) 

GUIRADO, C.; TULLA, A. F.; VALLDEPERAS, N. (2018). “La Agricultura Social en Cataluña: 

diagnosis de un fenómeno emergente”. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 

(pendent de publicació) 

GUIRADO, C.; TULLA, A. F.; VALLDEPERAS; N.; VERA, A. (2017). “La Agricultura Social como 

alternativa de desarrollo local sostenible frente a la crisis económica y social”. Revista de 

Geografia e Ordenamento do Território, 11, p. 189-213. 

TULLA, A. F.; VERA, A.; VALLDEPERAS; N.; GUIRADO, C. (2017). “New approaches to 

sustainable rural development: Social farming as an opportunity in Europe?”. Human 

Geographies (Journal of Studies and Research in Human Geography), Vol. 11, No. 1, p. 25-40. 

TULLA, A. F.; GUIRADO, C.; BADIA, A.; VERA, A. VALLDEPERAS, N.; EVARD, C. (2015). 

“L’Agricultura Social a Catalunya. Una doble alternativa: desenvolupament local i ocupació 

de col·lectius en risc d’exclusió social”. Quaderns Agraris (Institució Catalana d’Estudis 

Agraris), núm. 38, p. 23-49. 

TULLA, A. F.; BADIA, A.; VERA, A.; GUIRADO, C.; VALLDEPERAS, N. (2014). “Rural and regional 

development policies in Europe: Social farming in the common strategic framework (Horizon 

2020)”. Journal of Urban and Regional Analysis, vol. VI, 1, 2014, p. 35-52. 

GUIRADO, C.; BADIA, A.; TULLA, A. F.; VERA, A. VALLDEPERAS, N. (2014). “La Agricultura Social 

en Catalunya: innovación social y dinamización agroecológica para la ocupación de personas 

en riesgo de exclusión”. Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, 17, p. 

65-97. 

GUIRADO, C.; BADIA, A.; TULLA, A. F.; VERA, A. VALLDEPERAS, N. (2013). “L’Agricultura Social. 

Aproximació conceptual i dinàmica en el context europeu”. Biblio 3W. Revista bibliográfica de 

Geografía y Ciencias Sociales, Vol. XVIII, nº 1046. 

Participació en congressos 

New rural geographies in Europe: actors, processes, policies. June 14-17, 2017 in Braunschweig 

(Germany) | Social Farming (SF) in the Barcelona Periurban Area: A social and ecological 

alternative for an Urban Agriculture 
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VII Congrés Català de Sociologia. Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, 21-22 abril 2017)| 

L’Agricultura Social, un nou model per l’agricultura periurbana sostenible? El cas dels parcs 

agraris de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

Re-shaping Territories, Environment and Societies: New Challenges for Geography. 

November 18-19, 2016, Bucharest, Romania | Social Farming as an alternative in front of 

social and economic crises: Rural development and multifunctionality 

ColoRural 2016. XVIII Coloquio de Geografía Rural de la AGE y I Coloquio Internacional de 

Geografía Rural. Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real, del 7 al 9 de Septiembre de 

2016) | La multifuncionalidad en el desarrollo rural: La agricultura social 

5th Moravian Conference on Rural Research. EURORURAL’16: European Countryside and its 

perception. Brno, Czech Republic, August 29th - September 2nd , 2016 | Social Farming in Rural 

Economy: Sustainable rural development in a multifunctional countryside 

VII Jornadas de Geografía Económica AGE (Santiago de Compostela, del 6 al 8 de julio de 2016) 

| Agricultura Social en Cataluña: La Agricultura Social como alternativa de desarrollo local 

sostenible frente a la crisis económica y social  

Colloque Journées rurales 2016 : “La renaissance rurale d’un siècle à l’autre”. 25 ans de 

Dynamiques Rurales (Tolosa, del 23 al 27 maig 2016) | Social Innovation and 

Local.Development as a strategy for the rehabilitation of rural and peri-urban agricultural 

areas 

2nd Agriculture in an Urbanizing Society (Rome, 14-17 September 2015) | Social Farming in 

Catalonia Rural local development and social integration of people at risk of social exclusion  

23rd Annual Colloquium. Sustainable Rural Systems: Smart Answers for Smiling Future. 

International Geographical Union (IGU) (Lisbon-Porto, July 27th- August 2nd 2015) | Social 

Farming as a multifunctional activity for sustainable development in Catalonia 

I Congrés del Món de la Masia: «Passat, present i futur del territori rural català» (Barcelona, 

11, 12 i 13 de març de 2015) | L’Agricultura Social a Catalunya. Una doble alternativa: 

desenvolupament local i ocupació de col·lectius en risc d’exclusió social 

IX Coloquio Nacional de Desarrollo Local (Alacant-Villena, del 6 al 8 de juny de 2013) | 

Agricultura Social: Economía social y dinamización agroecológica como estrategia de 

Desarrollo Local. El Caso de l’Olivera Cooperativa (Urgell, Cataluña) 

Participació en jornades, conferències i seminaris 

Jornada “L’Agricultura Social a Catalunya. Anàlisi del sector i reptes de futur” (Barcelona, 31 

de març de 2017). Organitza: Equip de Recerca en Agricultura Social (ERAS-UAB), amb el suport 

L’Olivera Cooperativa, el Dept. d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, RecerCaixa i ACUP.  

Xerrada “¿Qué es la Agricultura Social? Multifuncionalidad agraria, desarrollo local e 

inclusión de colectivos socialmente vulnerables” a la presentació Premio Huertos Educativos 

Ecológicos. (Palau Sant Jordi, Fira de Biocultura 7 maig 2016). Organitza: Asociación Vida Sana. 
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Jornada “L’Agricultura Social al Solsonès. Situació, reptes i oportunitats” (Solsona, 5 de 

novembre de 2015). Organitza: Raiels, SCCL i Consell Comarcal del Solsonès, amb el suport del 

Dept. d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.  

Sortida “Treball de Camp al Baix Llobregat: l’Agricultura Social a l’àmbit periurbà”. (Parc 

Natural de Collserola, 16 de maig de 2015). Organitzada: Programa ARGÓ, Grup de Recerca en 

Agricultura Social (UAB) i Departament de Geografia. 

Jornades Programa ARGÓ “L’Agricultura: molt més que una activitat del sector primari” 

(Universitat Autónoma de Barcelona, 7 de maig de 2015). Organitzada: Institut de Ciències de 

l’Educació i Departament de Geografia (UAB) [Presentació] 

Xerrada “L’Agricultura Social com a oportunitat pel desenvolupament local i la ocupació per 

a col·lectius en risc de marginació” al Diploma de Ciència, Tecnologia i Societat (Universitat 

Politècnica de Catalunya). Terrassa, 7 de maig de 2015. 

Curs “Anàlisi del retorn social de les inversions: de la teoria a la pràctica. Aplicació al sector 

de l’Agricultura Social” (Departament de Geografia (UAB), 28 d’abril i 5 de maig de 2015). 

Organitzat: Equip de Recerca sobre Agricultura Social (ERAS-UAB). 

Curs “CANVAS. El Model de negoci aplicat a experiències d’Agricultura Social” (Departament 

de Geografia (UAB), 28 d’abril de 2015). Organitzat: Grup de Recerca sobre Agricultura Social 

(UAB). 

Jornades de Sobirania Alimentària: Sembrant alternatives a la Universitat (Barcelona, 15-17 

d’abril de 2015). Organitzada: Fundació Autònoma Solidària (FAS). 

Seminari internacional “L’Agricultura Social a Catalunya i Itàlia” amb el Grup de Recerca sobre 

Agricultura Social (UAB), l’Olivera Cooperativa i el Dr. Francesco Di Iacovo (Universitá di Pisa) 

(Departament de Geografia (UAB), 26 de novembre 2014). Organitzat: Grup de Recerca en 

Agricultura Social (UAB). 

II Jornades de Paisatge Contemporani al Baix Llobregat. Agricultures en entorns urbans, gestió i 

compromís social “L’Agricultura Social en el desenvolupament local i en l’ocupació per a 

col·lectius amb risc de marginació social” (Sant Feliu de Llobregat, 5 juliol 2014) Organitza: 

Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 

Xerrada “L’Agricultura Social com a oportunitat pel desenvolupament local i la ocupació per 

a col·lectius en risc de marginació” al Diploma de Ciència, Tecnologia i Societat (Universitat 

Politècnica de Catalunya). Terrassa, 20 de maig de 2014. 

Jornades “L’Agricultura Social, una oportunitat per a la inserció sociolaboral i el 

desenvolupament local”. (Palau Macaya, Barcelona, 29 d’abril de 2014). Organització: Grup de 

Recerca en Agricultura Social (UAB) i Obra Social “La Caixa”. 
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