
 

 

 

Nota de premsa 

 

El treball ha cartografiat per primer cop prop de 100 experiències al territori 

català, i segueix les directrius de la UE, que vol potenciar aquesta pràctica 

 

Un estudi del programa RecerCaixa proposa un 
pla d’acció per impulsar i consolidar 

l’agricultura social a Catalunya  
 

• La recerca, realitzada per un grup d’investigadors de la 

Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació CEDRICAT, 

revela que l’agricultura social és un fenomen emergent, 

heterogeni i atomitzat, que a Catalunya ocupa a més de 800 

persones i ha estat impulsat majoritàriament per entitats 

privades com a eina d’inserció sociolaboral per a persones amb 

discapacitat i en risc d’exclusió social.  

 

• L’activitat suposa un important actiu per al desenvolupament 

local, la cohesió social i la dotació de serveis a les àrees rurals, i 

es presenta com un sector amb un gran potencial de creixement, 

que pot contribuir a la integració d’altres col·lectius en risc 

d’exclusió, com ara persones drogodependents, interns i externs 

de centres penitenciaris, aturats de llarga durada, joves amb 

necessitats especials i dones víctimes de violència de gènere.  

 

• L’estudi té com a objectiu facilitar la implantació de l’agricultura 

social de forma integrada a Catalunya, i proposa accions 

estratègiques orientades a millorar la visibilitat del fenomen, 

crear un entorn jurídic i legal favorable, enfortir i cohesionar el 

sector i ampliar l’abast i els usuaris d’aquesta l’activitat.  

 

Barcelona, 29 d’abril de 2014. Un grup d’investigadors del Departament de 

Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Fundació 

CEDRICAT, liderat pel catedràtic Antoni F. Tulla, han presentat avui, al 

Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa”, els resultats del projecte de 



recerca “L’agricultura social en el desenvolupament local i en l’ocupació per 

a col·lectius en risc de marginació”, que proposa un sèrie d’accions 

estratègiques per implementar l’impuls d’aquesta pràctica a Catalunya de 

forma integrada i coordinada. Es tracta d’una activitat econòmicament 

sostenible dirigida a la reintegració social, la formació i la rehabilitació de 

persones desafavorides o amb necessitats específiques, que permet a 

aquestes persones recuperar el contacte amb una activitat productiva, al 

mateix temps que contribueix al seu benestar, a la millora del seu estat de 

salut i a la seva integració social. El projecte s’emmarca dins del programa 

de recerca d’excel·lència RecerCaixa, que impulsen de forma conjunta 

l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i l’Obra Social 

”la Caixa”. 

La jornada sobre “L’agricultura social en el desenvolupament local i en 

l’ocupació per a col·lectius en risc de marginació” ha estat presidida per 

Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la Caixa”, i l’investigador 

Antoni F. Tulla, i ha comptat amb la presència d’Oriol Estela, responsable de 

l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la 

Diputació de Barcelona; Imma Pallarès, directora de la Fundació CEDRICAT, 

i representants d’algunes de les entitats impulsores de l’agricultura social a 

Catalunya, com L’Olivera, Bolet Ben Fet, Sambucus i Casa Dalmases, que 

han participat en un debat posterior. 

Experiències a Catalunya 

Per tal d’elaborar un marc teòric sobre l’estat d’aquesta pràctica en l’àmbit 

europeu i adaptar el concepte a la realitat del context català, l’estudi ha 

inclòs una revisió bibliogràfica de les publicacions que han abordat aquest 

tema i ha elaborat per primer cop una base de dades sobre la implantació de 

l’agricultura social (AS) a Catalunya. 

L’objectiu principal d’aquest estudi és promoure l’ocupació dels col·lectius 

amb un risc més gran d’exclusió social. Tenint en compte aquest concepte, 

s’han identificat 99 experiències repartides per tot el territori, amb una 

concentració més alta a l’àrea metropolitana de Barcelona (on es localitza el 

40 % del total), 57 de les quals són de jardineria i 42 d’AS; d’aquestes 

darreres 42 entitats, 33 són exclusivament d’AS i 9 combinen AS i jardineria. 

Totes les experiències d’AS han estat georeferenciades per tal de poder 

visualitzar-ne la implantació territorial. Els autors no descarten l’existència de 

més iniciatives en aquest àmbit que, per qüestions de terminis en l’execució 

del projecte, han quedat excloses d’aquesta recerca i que preveuen afegir en 

estudis posteriors com una de les futures línies d’investigació. 

La informació recollida revela que les experiències d’AS realitzades a 

Catalunya han estat impulsades majoritàriament per institucions privades 



que duen a terme la seva activitat sense ànim de lucre (28 de les 42), fet que 

posa en relleu que l’AS és una pràctica amb un caràcter cívic important, tot i 

que algunes tenen una clara vocació comercial. La forma jurídica més 

representada són les fundacions privades (38 %), per sobre de les empreses 

privades (21 %) i les cooperatives de treball (17 %). 

Principalment promouen projectes d’inserció sociolaboral en l’àmbit agrari, 

encara que n’hi ha que tenen objectius de caràcter terapèutic, de 

rehabilitació, educatiu i de lleure. La majoria aposten, d’una banda, per 

l’aplicació de criteris agroecològics a les seves explotacions (62%), un fet 

que revela l’interès de l’AS com a actiu per impulsar un model agroalimentari 

local i un consum de proximitat, i, de l’altra, per una agricultura amb un 

important valor de compromís social, que posa l’economia al servei de les 

persones. 

De les 42 entitats detectades, 32 ocupen principalment col·lectius amb 

discapacitats físiques, intel·lectuals, sensorials, amb malaltia mental o 

trastorn sever, com també persones afectades de traumes cranioencefàlics 

(TCE) o danys cerebrals adquirits. Les 10 restants ocupen persones 

beneficiàries de la renda mínima d’inserció (RMI) o que queden excloses 

d’aquesta prestació, joves més grans de 16 anys que vénen de centres de 

protecció de menors o en situació de fracàs escolar, persones amb 

problemes d’addicció en procés de rehabilitació, aturats de llarga durada de 

més de 45 anys i interns de centres penitenciaris i exreclusos.  

L’activitat amb més presència en els projectes d’AS és l’agricultura, 

principalment l’horticultura, la qual inclou més de 22 entitats (52 %). En 

segon lloc, hi ha l’alimentació, amb 11 projectes (26 %), en què predomina la 

transformació de productes làctics. L’oferiment de serveis ocupa la tercera 

posició i ocupa 4 entitats (10 %), en què la restauració i el servei d’àpats 

(catering) són els més representats. La resta es dediquen a treballs forestals 

(7 %) i artesania (5 %). 

Pel que fa a la seva distribució provincial, de les 99 experiències 

identificades, 59 es localitzen a Barcelona, 17 a Girona, 12 a Lleida i 11 a 

Tarragona. De les 42 que es dediquen de forma exclusiva a l’AS o que 

combinen AS i jardinera, 21 es concentren a Barcelona (50%), 7 a Tarragona 

(16,7% ), 7 a Girona (16,7%) i 7 a Lleida (16,6%). 

La seva implantació es va iniciar entre el 1960 i 1970 al voltant del Delta del 

Llobregat i el Baix Maresme, i a l’entorn dels principals centres urbans 

(Girona, Granollers, Lleida, Mataró, Reus, Tortosa i Vic). A partir del 1980 es 

va expandir a comarques més rurals, com el Segrià, la Segarra, el Solsonès 

o la Garrotxa, fins a arribar, en els darrers anys, als Pirineus i les terres de 

l’Ebre i de Ponent. 



Beneficis socials  

A més del seu impacte positiu sobre l’economia local i el medi ambient, 

aquesta activitat contribueix a millorar la qualitat de vida i la salut física i 

mental de les persones, i proporciona ocupació i serveis d’atenció 

sociosanitària a persones en risc d’exclusió social en territoris on aquests 

recursos presenten clares mancances, com passa en algunes àrees rurals 

més aïllades, raó per la qual també facilita una menor dependència dels 

serveis sociosanitaris i les inversions en despesa pública. 

De l’estudi es desprèn que l’AS és un fenomen emergent, però que 

constitueix encara una pràctica incipient a Catalunya i Espanya. A Catalunya 

s’ha consolidat, principalment, com a eina d’inserció sociolaboral i com a 

teràpia ocupacional per donar resposta a les necessitats del col·lectiu de 

persones amb discapacitats. 

Las 99 experiències identificades en aquest estudi ocupen en total a 2.257 

treballadors en risc d’exclusió social. D’aquesta xifra, 814 persones treballen 

en entitats que es dediquen en exclusiva a l’agricultura social o que 

combinen la pràctica de l’AS amb la jardineria, i 1.443 persones treballen en 

entitats que es dediquen a la jardineria i altres activitats. La major part de les 

814 persones que treballen en les 42 experiències identificades d’ agricultura 

social són persones amb alguna discapacitat Però l’AS es percep com un 

sector en expansió, i amb potencial per afavorir la integració d’altres 

col·lectius en risc d’exclusió, com ara drogodependents; interns i exreclusos 

de centres penitenciaris; joves en situació de risc d’abandonament prematur 

dels estudis, amb antecedents de fracàs escolar o amb necessitats 

educatives especials, i dones víctimes de violència de gènere, que, 

proporcionalment, encara tenen una presència reduïda. 

En els darrers anys, l’AS ha pres força embranzida a Catalunya a causa de 

la situació socioeconòmica actual, que ha donat lloc a l’existència sobtada de 

nous col·lectius en risc de marginació, com ara persones sense llar, 

immigrants sense papers i aturats de llarga durada. Amb tot, es tracta encara 

d’una pràctica molt atomitzada i heterogènia. En canvi, a molts països 

d’Europa, com Itàlia, Bèlgica, Països Baixos, Alemanya, França —on es 

coneix com a social farming, green care o farming for care—, és un fenomen 

ben implantat, amb xarxes que apleguen diverses iniciatives i amb un suport 

institucional important. PÍS PRIVADA PÚBLICA ALTRES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstant això, falta un marc reglamentari i organismes específics que, tant 

a escala europea com nacional, donin cohesió al sector i impulsin de forma 

conjunta aquesta pràctica. A més, i malgrat la seva expansió creixent, el 

nombre d’explotacions actives en l’AS representa encara menys de l’1 % del 

nombre total de les explotacions agràries a la UE. Per aquest motiu, el 

Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) ha emès un dictamen d’iniciativa 

sobre el tema que destaca la necessitat d’incrementar el reconeixement 

d’aquesta activitat i crear un marc reglamentari, com també afavorir-ne  la 

inclusió en els programes de formació i l’estratègia de desenvolupament 

sostenible. 

Propostes d’acció 

A partir de l’anàlisi i l’interès de la UE per impulsar aquesta activitat, el autors 

proposen una sèrie d’accions estratègiques per facilitar que els diversos 

agents implicats puguin implementar estratègies de suport i creixement de 

l’AS a Catalunya, tant des de les administracions públiques com des del 

sector privat. Aquestes accions es concreten en les propostes següents:  

1. Elaborar un marc jurídic o normatiu propi consensuat de manera 

conjunta entre els agents del sector i els òrgans de govern 

competents per presentar-lo com a proposta de llei al Parlament. 

2. Incloure l’AS en les polítiques públiques mitjançant la creació d’una 

comissió interdepartamental. 

3. Avaluar el retorn social de l’activitat i l’eficiència dels recursos 

públics que s’hi han destinat.  

4. Fomentar l’AS com a sector de l’economia social i incrementar la 

seva visibilitat a través de l’execució d’un balanç social del sector. 



5. Propiciar jornades i sessions de treball que facilitin informació sobre 

les oportunitats de finançament per a projectes d’AS. 

6. Crear bancs de terres per a promotors i pagesos que vulguin 

desenvolupar projectes d’AS i col·laborar amb els ja existents. 

7. Crear una plataforma que agrupi totes les entitats d’AS per donar 

cohesió al sector, i oferir suport i assessorament a les experiències 

en els diferents àmbits. 

8. Explorar i avaluar les potencialitats de l’àmbit de l’AS. 

9. Dissenyar programes de formació específica. 

10. Fomentar-ne la pràctica com a estratègia de desenvolupament local 

per diversificar les experiències 

 

 

Més informació: 

Comunicació Obra Social ”la Caixa”  

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094, iroch@fundaciolacaixa.es 

Comunicació ACUP - Programa RecerCaixa 

Carme Pérez. Tel. 935 422 047, comunicacio@recercaixa.cat 

 



 

ANNEX: 

L’agricultura social a Catalunya 
Els mapes que s’adjunten s’han extret de la memòria final del projecte.  
Per ampliar la informació: https://agriculturasocialcat.wordpress.com/ 

 

 

 

Figura 3.22. Distribució d’entitats de Jardineria i AS a Catalunya 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


