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A Barcelona hi ha, aproximada-
ment, una quarta part de les em-
preses d’economia social de Cata-
lunya. Hi trobem el 37% de les em-
preses d’inserció, el 24% dels cen-
tres especials de treball i el 22%
de les cooperatives.

Qui forma part de la Xarxa d’Eco-
nomia Social de Barcelona?
La integren unes 60 entitats de la
ciutat que desenvolupen progra-
mes i serveis d’inserció laboral.
També en formen part els principals
agents socials i Barcelona Activa. El
nostre objectiu és coordinar-nos,
establir programes, activitats i ta-
llers que ajudin a fer créixer l’empre-
sa social. A més, la Xarxa és la inter-
locutora de les empreses i entitats
amb les administracions.

Quin és el repte principal que
teniu?
Hemd’aconseguirinstrumentsfinan-
cers que ens permetin accedir a crè-
dits.Ienaquestsentit,lesadministra-
cions públiques ens podrien ajudar.
Somimportantsperquètenimundo-
ble impacte, econòmic i social.

Del 15 al 23 de
desembre d’11 a 21
hores als Jardinets de
Gràcia s’hi instal·larà
una fira amb productes
d’empreses d’economia
social, que afavoreixen
la inserció sociolaboral
de les persones en risc
d’exclusió i dels
col·lectius més
vulnerables. Es volen
fer arribar aquests
productes a tanta gent
com es pugui

facció econòmica, volen aconseguir
impacte social. Hi ha ganes de
transformar la societat, no des de la
militància política, sinó des de l’em-
presa social. Són beneficis molt més
emocionals que econòmics.

Però és rendible?
Si es fa bé, és totalment rendible.
Cal fer un pla d’empresa i cal detec-
tar què necessita el mercat i quina
és la millor oportunitat de negoci
per garantir-ne l’èxit. A Catalunya hi
ha unes 500 empreses socials, i són
viables. Tenim problemes, com tots
els sectors, però hi ha molts casos
d’èxit, com els iogurts La Fageda o
el vi L’Olivera. El secret és fer un bon
producte; aconseguir que la gent el
compri per la qualitat o pel bon ser-
vei que li fa.

¿Es pot aplicar a empreses de
qualsevol sector?
És veritat que hi ha sectors més pro-
picis que d’altres, com el de la jardi-
neria o el reciclatge. En sectors en
què es necessita investigació pun-
tera, no és tan viable. Es treballa
amb col·lectius que necessiten pro-

“No hi ha res millor per a una persona
amb vulnerabilitat que trobar feina ”
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fessionals que els ensenyin i educa-
dors socials que els ajudin. D’entra-
da pot semblar poc beneficiós, però
no és cert. Si el producte és bo, hi ha
beneficis i, a més, ens fem social-
ment més rics. No hi ha res millor per
a una persona amb vulnerabilitat
que trobar feina. I poder-la oferir és
una gran recompensa.

Com es pot promocionar l’apari-
ció de més empreses d’econo-
mia social?
Cal donar els instruments perquè
els estudiants universitaris o de ci-
cles formatius coneguin l’empresa
social. Jo vaig estudiar Econòmiques
i ningú me’n va parlar. Les adminis-
tracions han d’ajudar més a difondre
aquest tipus d’economia, perquè
aporten molt beneficis socials.
També és important donar eines als
empresaris consolidats per crear
empreses socials. No hi ha res millor
que aportar el talent en un projec-
te social.

Quina presència tenen les em-
preses d’economia social a la
ciutat de Barcelona?

Implica’t amb Barcelona

E
ls Jardinets de Gràcia aco-
lliran un fira de Nadal so-
lidària, en què les entitats
que treballen en la inser-
ció laboral vendran els

seus productes i difondran la feina
que fan. La campanya vol potenci-
ar la tasca de les empreses i entitats
socials.

¿És la primera edició d’aquesta
Fira d’Economia Social?
Sí. La idea va sorgir a través de la
Xarxa d’Economia Social de Barcelo-
na i pretén exposar i vendre els pro-
ductes que elaboren les entitats
que treballem per la inserció socio-
laboral. Hi haurà productes ecolò-
gics, tèxtil, jocs, artesania, etc.

Quina diferència hi ha entre
aquesta fira i d’altres que pu-
guem trobar aquests dies?
De cara al consumidor, cap, en el
sentit que el que pretenem és que
el ciutadà passegi, miri, descobrei-
xi els productes de les empreses
socials i, si li agraden o li poden fer
servei, els adquireixi. Ara, tots els
productes estan elaborats per em-
preses que generen llocs de treball
per a gent que té dificultat per tro-
bar feina. Aquest no ha de ser el
motiu per comprar els nostres pro-
ductes, perquè els productes per si
mateixos ja són prou atractius i de
qualitat, però sí que és important
des del punt de vista social.

Què són les empreses socials?
La gran preocupació de les empre-
ses socials és generar llocs de tre-
ball per a persones amb risc de
quedar fora del mercat laboral:
persones amb discapacitats, amb
problemes de toxicomania, vícti-
mes de violència de gènere o gent
que pateix discriminació per mo-
tius de raça. La forma per aconse-
guir-ho, però, és aconseguir crear
un producte o servei d’èxit que ge-
neri beneficis.

¿L’objectiu de l’empresa no és
aconseguir beneficis sinó acon-
seguir llocs de treball?
Exacte: intentar aconseguir una mi-
llora social a través de l’empresa.
Avui dia les empreses socials enca-
ra són molt desconegudes, però hi
ha una nova generació de joves em-
prenedors que, més enllà de la satis-
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