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Empreses socials: oportunitats
en el sector agroalimentari

Social companies: opportunities
in the agri-food industry
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RESUM:Hi ha més de 400 empreses socials a Catalunya,moltes en el sector
agroalimentari; tot i així, les empreses socials són encara unes grans
desconegudes. El present article vol ser una introducció al món de
l’empresa social. Primer definirem què es una empresa social i quines en
són les característiques principals i, posteriorment, veurem quins són els
diferents tipus d’empresa social que existeixen actualment en l’àmbit
agroalimentari i quin és el seu impacte social.

PARAULES CLAU: Empresa social, emprenedoria social, sector
agroalimentari.

ABSTRACT: There are more than 400 social companies in Catalonia,many
of which belong to the food and agricultural industry; however, social
companies still remain quite unknown. The present article aims at
introducing readers to social companies and social entrepreneurship.
We will first define the concept andmain characteristics of a social
company and second,we will present an overview of the different
social companies that exist nowadays in the food and agricultural
industry and what their social impact is.
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INTRODUCCIÓ

ls termes emprenedoria
social, emprenedor social o
empresa social apareixen
cada vegada amb més fre-

qüènciaalsmitjansdecomunicació.
Encara que l’existència d’empreses
socialsnoésun fenomennou, enels
últims anys l’atenció tant de la
comunitat acadèmicacomdelspro-
fessionals sobre el funcionament
d’aquest tipusd’empresaha crescut
demanera exponencial.

Una prova de l’interès que han
despertat les empreses socials en
l’última dècada és la creació de cen-
tres de recerca especialitzats en
emprenedoriasocialen lesescolesde
negocis més prestigioses del món,
compot ser el Center for the Advan-
cementof Social Entrepreneurshipa
laUniversitatdeDuke (EUA), el Skoll
Center for Social Entrepreneurshipa
la Universitat d’Oxford (Anglaterra)
o la Social Enterprise Initiative a
l’escoladenegocisdeHarvard.Amés,
elnombred’investigadorsdedicatsa
investigar l’emprenedoria social i les
empreses socials ha augmentat sig-
nificativament i, conseqüentment,
tambéelnombred’articlespublicats
sobre el tema (Short, Moss i Lump-
kin, 2009).

Fins i tot alnostrepaís, en l’últim
any, s’han posat en marxa dos im-
portants programes d’ajuda a l’em-
prenedor social. Un és el programa
Momentum, liderat per l’escola de
negocis ESADE i el banc BBVA, que
ofereix finançament i formació a
empreses socials en fase de creixe-
ment. L’altre, el programa per a
emprenedors socials que organitza
l’Obra Social La Caixa juntament
amb l’escola de negocis IESE, adre-
çat a emprenedors socials en el pro-
cés inicial de creació de la seva
empresa.

Però què és una empresa social
i un emprenedor social?

DEFINICIONS

Com que en l’àmbit acadèmic l’es-
tudide l’emprenedoria social és rela-
tivament recent, encara no hi ha un

consens clar sobre lesdiferentsdefi-
nicions. Els autors es divideixen en
dos grups principals, segons enten-
guin l’emprenedoria social d’una
maneramésàmpliaomésconcreta.
Mair i Martí (2006) proposen una
definició molt integradora, ja que
entenen l’emprenedoria social com
un procés que inclou la utilització
dels recursosdemanera innovadora
per tal de solucionar o millorar
necessitats socials. En canvi, Tracey
i Phillips (2007) limiten el concepte
d’emprenedoria social a la creació
d’organitzacions que tenen la capa-
citat de solucionar un problema
social i a la vegada són econòmica-
ment sostenibles.

Ladefinició corresponentd’em-
prenedor social o d’empresa social
dependràde lavisiód’emprenedoria
social que adoptem. Els autors que
defensen el concepte més ampli
d’emprenedoria social (Nicholls,
2009; Roberts iWoods, 2005) consi-
derenqueunemprenedor socialpot
ser el que crea, per exemple, una
ONG;encanvi, els autorsquecreuen
queunade les característiques fona-
mentals de l’emprenedoria social és
que l’organització resultant del pro-
cés emprenedor sigui, a més de
socialment beneficiosa, també eco-
nòmicament sostenible (Fowler,
2000; Lasprogata i Cotton, 2003),
defensenque l’emprenedor social és
elquecreaunaempresa social, ente-
nentperempresa social lautilització
dels mecanismes de mercat per
resoldre un problema social (Kerlin,
2006).

En el present article ens posi-
cionarem a favor d’aquesta segona
manera d’entendre l’emprenedoria
social. És a dir, entenem les empre-
ses socials comaorganitzacionsque
tenen un objectiu explícit d’ajuda a
la comunitat, fundades per inicia-
tiva civil i sense ànim de lucre o on
els inversors tenenun interèsmate-
rial molt limitat; com el seu nom

indica, sónempreses, i per tant, ofe-
reixen un producte o servei al mer-
cat i tenen uns ingressos i resultats
financers. Les empreses socials, per
tant, tenen un objectiu principal
que és social però tenen també un
objectiu econòmic que és ser eco-
nòmicament sostenibles per tal
d’assegurar la seva viabilitat a llarg
termini.

La crisi econòmica global actual
també ha accentuat l’interès i la
importànciade les empreses socials.
Les ONG i altres entitats del tercer
sector que es finançaven gràcies a
subvencions públiques i donacions
privades han vist decréixer els seus
ingressos. Tant els governs com els
donants privats s’han vist afectats
per la crisi i el nombrededonacions
o, si més no, la quantia d’aquestes
hadisminuït.Totes aquestes entitats
estanbuscant fórmulesper crear els
seus propis ingressos i poder diver-
sificar les seves fonts de finança-
ment, i transformar-se en empresa
social pot ser una de les sortides.

TIPUS D’EMPRESES SOCIALS

Les empreses socials es poden clas-
sificar de diverses maneres: segons
el sector al qual esdediquen, segons
les seves fonts de finançament,
depenent si són sense ànimde lucre
ono, del tipusde forma jurídicaque
adopten…

Una manera de classificar les
empreses socials és segons on es
concentra el seu objectiu social. De
manera molt esquemàtica, podem
considerarqueelque faunaempresa
és transformarunamatèriaprimera,
o input, en un producte o servei
final, ooutput,mitjançantunprocés
de transformació, tal com es repre-
senta a la figura 1.

Hi ha empreses socials focalit-
zades en l’input. Són empreses que
tenen com a objectiu social utilitzar

E

FIGURA 1.

INPUT PROCÉS OUTPUT
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una matèria primera d’una proce-
dència determinada o uns mètodes
respectuosos amb el medi ambient
o amb les persones implicades en el
procés de cultiu o recol·lecció. Les
empresessocialsmésconegudesque
focalitzen el seu impacte social en
l’input són les que es dediquen al
comerç just. Lesbotiguesdecomerç
justd’IntermónOxfam,perexemple,
es comprometen a oferir productes
de qualitat, principalment aliments
comel cafèo laxocolata,però també
altres productes com l’artesania o la
roba,quehanestat cultivatsomanu-
facturats de manera respectuosa
ambelmediambient i en llocsonels
agricultorshan rebutunsalari i unes
condicions de treball dignes.

BeeHoney ésunaaltra empresa
que té com a objectiu tenir un im-
pacte social positiu en la societat a
través de cuidar la matèria prime-
ra que ofereix i les condicions en
les quals s’obté. En aquest cas, Bee
Honey ofereix mel de diferents orí-
gens i sabors tot promocionant el
desenvolupament localde les comu-
nitats d’on s’obté la mel i garantint
unes condicions laborals dignesper
als recol·lectors.

Mercat Local és una altra em-
presa social que concentra el seu
impacte social en l’input, en lamatè-
riaprimera.Mercat Local apostapel
producte ecològic i de quilòmetre
zero amb l’objectiu de reactivar
l’agricultura de la zona.

Seguint amb lanostra classifica-
ció, altres empreses socials es foca-
litzen a tenir un impacte social po-
sitiu canviant o innovant el procés
de transformació dels productes.
Aquest tipus d’empresa és el més
comú a Catalunya. Són empreses
que, per exemple, contracten treba-
lladors amb risc d’exclusió o perso-
nes amb una certa discapacitat, ja
sigui intel·lectual o física. La fàbrica
de iogurts La Fageda és un dels
màxims referents del sector. Es va
fundar a la Garrotxa per oferir una
sortida laboral apersonesque tenien
un accés difícil al mercat laboral,
com són les persones amb discapa-
citat intel·lectual omalaltia mental.
A La Fageda es porta a terme tot el
procés, des de criar les vaques que
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donaran la llet fins a produir, enva-
sar i repartir el iogurt de granja que
després podem trobar al supermer-
cat. Tot això ambmés d’un 70 % de
la plantilla formada per persones
ambdiscapacitat omalaltiamental.
La llet que utilitza La Fageda com a
matèria primera no té cap particu-
laritat social específica, ni tampoc
el iogurt queprodueixen: la caracte-
rística fonamental de La Fageda
és la seva força de treball, els seus
empleats són el que fan que La Fa-
geda sigui una empresa social.

També en relació amb el sector
alimentari, FundacióFutur gestiona
un catèring i un restaurant i dóna
feina a persones en risc d’exclusió,
principalment expresidiaris. El res-
taurant Tolc de la Fundació Ared a
Barcelona, oel restaurantOcellsPer-
dutsde laFundacióOSCOBE, aSant
Gregori (Girona), també son restau-
rants creats per donar feina a col-
lectius amb risc d’exclusió.

La fàbricadeconservesLaborem
Dertusa, a Tortosa, envasa anxoves,
salmófumat, sardines, etc., ambmés
d’un90%de laplantilla formadaper
persones amb discapacitat.

Finalment, hi ha empreses so-
cials que concentren el seu im-
pacte social en l’output, és a dir, el
benefici social és inherent al pro-
ducte.

Driptech és una petita empresa
americana que ha inventat un sis-
tema d’irrigació per a zones semi-
desèrtiques de molt baix cost. Està
tenint molt èxit en certs països afri-
cans i d’AmèricaCentral, onels agri-
cultors han vist millorar significati-
vament les seves collites i alhorahan
pogut estalviar aigua gràcies a
aquest sistema.

Revolutionary Foods és un ser-
vei de catèring dissenyat especial-
ment per millorar l’alimentació
infantil a les escoles i que ha tingut
resultats interessants en la millora
del rendiment escolar.

CONCLUSIONS

És important remarcar que no hi ha
una delimitació clara entre una
empresa social i no social. De fet,

molts autors defensen la idea que el
món empresarial es pot representar
com una línea on en un extrem tro-
baríem les empresesque tenencom
a únic objectiu la maximització del
benefici econòmic i, a l’altre extrem,
les organitzacions que tenen com a
objectiu la maximització del bene-
fici social. Enaquest extrempodríem
trobar les organitzacions caritati-
ves, que existeixen per donar ajut i
pal·liar unproblemasocial peròque
no generen cap benefici econòmic.
Al mig es trobarien les empreses
socials, tirant més cap a un extrem
o cap a l’altre, depenent del grau de
prioritat que donin al seu objectiu
social i econòmic. Això vol dir que
no hi ha una separació clara entre
empreses socials i les quenohosón,
sinóqueésmésaviat uncontínuum
i la diferència ésmés una diferència
de grau. Fins i tot les empreses que
només busquen benefici econòmic
estan creant benefici social si gene-
ren llocs de treball.

Hi ha empreses que, tot i no
haver estat creades ambunobjectiu
social, estan portant a terme activi-
tats interessants en el camp social,
com ara Danone, juntament amb
l’organitzacióGrameen, lideradaper
MuhammadYunus, premiNobel de
la Pau el 2006, ha creat un iogurt
especialment vitaminat i dissenyat
per reduir la malnutrició en països
en desenvolupament que està do-
nant molt bons resultats.

La pregunta que ens podem fer,
per tant, no és si lamevaempresa és
social o no, sinó com puc fer que la
meva empresa sigui més social?
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