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Són gruixudes i agraïdes. Són les mans de l'Adrià Navarro 
i formen part de la nova cooperativa 2147 Mans, una empresa 
social que comercialitza productes d'agricultura ecològica, a 
través del treball de persones amb discapacitats intel·lectuals 
o amb malalties mentals majoritàriament.

Són quarts de set del matí i l'Adrià 
es lleva per anar a treballar. A 
l'Adrià, que té 23 anys i en fa 
tres que treballa a la cooperativa, 
li agrada la feina. Les seves mans 
saben com es cultiven els bolets.

L’Adrià Navarro és un treballador de 
TEB Verd, una de les 14 empreses 
socials que conformen aquesta nova 
cooperativa. Les altres són: Aprodisca, 
Ecobrot, El Pla, La Klosca, Molí d’en 
Puigvert, Onyar-La Selva, Portal  
Berguedà, Sant Tomàs, Sambucus,  
Viver de Bell-lloc, La Tavella i Can  
Perol. Completa el grup la Fundació  
Catalunya-La Pedrera, que participa 
com a sòcia col·laboradora.

La cooperativa té com a missió fonamen-
tal la inserció sociolaboral de persones 
que, per discapacitat o problema de salut 
mental, es troben en situació d’exclusió.

2147 mans com les de l’Adrià treballen 
cada dia les terres catalanes, per  
mostrar que són persones productives, 
responsables i compromeses amb les 
seves feines. Són persones capaces 
d’extreure de dins de la terra productes 
ecològics molt bons i de qualitat.
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La raó de ser de la cooperativa 2147 
Mans és la inclusió sociolaboral de 
persones amb discapacitats inte-
l·lectuals o amb malalties mentals. A 
Catalunya, hi ha 42.756 persones amb 
discapacitat intel·lectual i 83.260 perso-
nes amb alguna malaltia mental.

Només 1 de cada 4 persones amb dis-
capacitat accedeixen al treball remu-
nerat. La situació encara és més greu 
entre les persones amb problemes 
de salut mental: només 2 de cada 10 
treballen. Una proporció lamentable que 
està molt per sota de qualsevol altre 
col·lectiu amb especials dificultats.

Davant les dificultats d’accés al treball 
per part d’ambdós col·lectius, agreu-
jades pels forts impactes socials de la 
crisi i la realitat sociodemogràfica del 

LA RAÓ
DE SER
2147
MANS

món rural, 2147 Mans ofereix llocs de 
treball per aquestes persones a través 
de la producció agrícola.

Treballar els fruits que dóna el camp els 
ofereix la possibilitat de ser part activa 
d’un procés, des que es prepara la 
terra fins que se’n cull el fruit per anar-lo 
a vendre. 

“Al camp, el valor afegit 
del seu treball és altíssim”.
Carles Díaz, gerent de TEB Verd 
i president de la cooperativa 2147 Mans.

El valor afegit intern en aquest tipus 
d’empreses socials també l’aporten 
equips de monitoratge i suport que ga-
ranteixen ritmes de producció adequats, 
i al mateix temps vetllen per al benestar 
de les persones.
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2147 Mans no ha nascut del no-res. 
Dóna forma a un camí de treball i apre-
nentatge encetat al 2011. 

La Fundació Catalunya-La Pedrera té 
experiència i coneixement en el treball 
per la inclusió social a través de la 
feina; la conservació de la biodiversi-
tat i del patrimoni natural; i la reva-
lorització del patrimoni alimentari de 
Catalunya. Tres línies de treball que van 
donar lloc al naixement d’un nou projec-
te: la Xarxa Agrosocial.

L’ORIGEN
D’UN PROJECTE 
COMPARTIT: 
LA XARXA 
AGROSOCIAL

1 Alícia és una centre amb vocació social, dedicat a la innovació tecnològica en cuina, a la millora dels hàbits alimentaris i a 
la valoració del patrimoni agroalimentari.

“Volíem impulsar un projecte que aglutinés 
tres eixos claus per a la nostra Fundació: 
territori català, patrimoni agroalimentari, 
i inclusió social a través del treball”.
Marta Torras, directora de l’Àrea d’Impuls 
Social de la Fundació Catalunya-La Pedrera.

Dues de les persones que van contribuir a 
gestar aquest nou projecte van ser Marta 
Lacambra, directora general de la Fundació 
Catalunya-La Pedrera i artífex de la creació 
de la Fundació Alícia1, i Marta Torras, amb 
experiència en el camp de l’empresa social. 

“Vam pensar: nosaltres sabem donar suport 
a empreses socials, però no té sentit fer-ho 
de qualsevol àmbit. Val la pena que fem 
un clúster i ens especialitzem en un camp: 
l’explotació del sector primari, aprofitant 
l’experiència que té la Fundació Alícia en 
la recuperació i la posada en valor del 
patrimoni agroalimentari ”. 
Marta Torras, Fundació Catalunya-La Pedrera.

I així va néixer la Xarxa Agrosocial.
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L’ARTICULACIÓ
DEL
PROJECTE
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Així doncs, la Xarxa AgroSocial inicia el 
seu treball amb 22 entitats: dues pro-
ductores de biomassa: Fundació Integra 
Pirineus i Nou Verd; dues productores 
de iogurts: La Fageda i Fundació Portal 
de Berguedà; una productora d’ous: La 
Klosca; i disset de producció agroecolò-
gica: Ampans, Amunt Ebre, Aprodisca, 
Ecobrot, El Pla, Foresterra, Biodrissa, 
GINAC, L’Olivera, Molí d’en Puigvert, 
Onada, Onyar-La Selva, Sant Tomàs, 
Santa Teresa del Vendrell, Sambucus, 
TEB Verd i Viver de Bell-lloc.

Al 2013, es van incorporar a la Xarxa 
dues noves entitats: La Tavella i Can 
Perol, dedicades a la comercialització 
de cistelles ecològiques.

Per a la gran majoria de les entitats 
membres de la cooperativa, el concepte 
d’empreses socials agrícoles, el Social 
Farming, era poc conegut. L’Olivera era 
l’única entitat de la xarxa que el conei-
xia i el reivindicava. En Carles Ahumada 
(enginyer, enòleg i director d’aquesta 
cooperativa d’iniciativa social produc-
tora de vins ecològics), va ser un dels 
primers a parlar d’aquest concepte, tan 
nou a casa nostra, i que començava a 
tenir reconeixement a la resta d’Europa. 

“En Carles Ahumada sempre ens va 
dir que calia treballar molt més aquest 
concepte per fer-nos-el nostre”.

Inculcar la filosofia de treball que hi ha-
via darrera el Social Farming en totes les 
entitats de la Xarxa, va servir per agluti-
nar i generar un sentiment de pertinença 
a un sector. Va permetre veure que, to-
tes elles, coincidien en valors i objectius 
socials, ambientals i territorials. 

Malgrat la participació d’entitats amb 
solera com La Fageda o L’Olivera, mol-
tes de les entitats que formaven part 
de la xarxa, tot just encetaven el seu 
camí. Amunt Ebre, Foresterra, Integra 
Pirineus, Portal Berguedà o Sambucus 
n’eren clars exemples. 

D’altres, ja tenien experiència en l’àmbit 
de la inserció de persones en exclusió 
però tot just començaven a explorar 
activitats agrícoles.

No totes les entitats doncs, es trobaven 
en el mateix punt però, des de l’inici, la 
Xarxa Agrosocial les va acompanyar 
tant en la millora de la gestió empresa-
rial com en la posada en valor de la seva 
tasca de Social Farming. Es va fomentar 
l’establiment de sinèrgies entre elles 
i es van identificar i promoure millors 
pràctiques. En aquest marc, la Fundació 
Alícia va oferir el seu assessorament 
a les entitats de la xarxa, aportant un 
coneixement molt preuat en el camp 
agroalimentari.

Marta Torras, Fundació Catalunya-La Pedrera.
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Malgrat tots els esforços i la dedicació 
de recursos, després de dos anys de 
funcionament de la Xarxa Agrosocial, 
es va veure que els estats financers de 
la gran majoria d’entitats continuaven 
essent molt febles. A les entitats els hi 
mancava volum de producció i eren in-
capaces d’adquirir economies d’escala 
fent molt difícil la viabilitat econòmica 
de les seves activitats. 

Així va ser com, en el tercer any de 
funcionament, es va encetar un procés 
d’anàlisi de mercat i d’elaboració d’un pla 
de negoci conjunt que desembocaria en 
la creació de la cooperativa 2147 Mans.

L’anàlisi de mercat va permetre iden-
tificar una clara oportunitat de negoci: 
malgrat que el perfil actual del con-
sumidor de productes agroecològics 
és majoritàriament el d’una persona 
convençuda per valors i molt conscien-
ciada, la població en general, només 
està disposada a consumir producte 
agroecològic si el pot comprar a 
prop, a on compra habitualment, i té 
un preu assequible.

GRANS 
SOLUCIONS 
PER A GRANS 
REPTES

Es va veure clar que calia aconseguir 
estructurar una oferta conjunta de 
volum i fer arribar els productes de les 
entitats de la Xarxa al gran consum. 

“Les entitats havien d’entendre que 
havien de col·laborar i no competir entre 
elles. Que el seu principal competidor 
és el latifundi agroecològic d’Almeria i 
no el petit productor del costat”. 
Josep Maria Corbinos, coordinador del 
programa d’Empresa Social de la Funda-
ció Catalunya-La Pedrera, responsable 
de la coordinació del projecte.

Per aconseguir això, calien dues 
condicions: un consens suficient per 
compartir un projecte col·lectiu i un 
lideratge clar d’algú aliè als interes-
sos de cadascuna de les entitats, que 
pogués destinar recursos per fer viable 
el projecte.
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L’estudi de mercat va permetre explicar 
què volia la gent consumidora i va fer 
possible que s’obrís la necessitat d’una 
marca, una planificació de la produc-
ció i una logística compartides. I, en 
darrer terme, el pla de negoci conjunt va 
mostrar que el projecte seria rendible en 
la mesura que les entitats tinguessin ca-
pacitat d’invertir, de treballar més terres 
per produir més i, per tant, de generar 
més llocs de treball, fet que alhora re-
vertia en el seu objectiu social principal.

PAS A PAS 
FINS A ARRIBAR 
A LA COOPERATIVA

El projecte de negoci conjunt va posar 
sobre la taula la necessitat que les 
entitats cedissin certa sobirania dels 
seus models de negoci. Es va prendre 
consciència de la necessitat de tenir un 
paraigua jurídic comú que pogués vetllar 
per les necessitats de cada entitat, però 
que alhora, atorgués capacitat de gestio-
nar noves inversions. En funció d’això, la 
fórmula cooperativa es va considerar 
que reunia els requisits de flexibilitat i 
representació d’interessos, individuals i 
compartits. 

La implicació de les entitats en el projecte 
va ser progressiva a mesura que s’anava 
perfilant el projecte. Molt poques hi han 
renunciat per una qüestió d’estratègia em-
presarial pròpia. Les entitats que no s’han 
incorporat a la cooperativa, ha sigut o bé 
perquè es dediquen a un altre tipus de 
producció no agroecològica, o bé perquè 
la seva producció és tan petita que no es 
pot vehicular cap al gran consum. 

L’Olivera, malgrat apostar per la Xarxa 
Agrosocial des d’un bon principi, no s’ha 
sumat a la cooperativa en aquesta pri-
mera fase de llançament. Aquesta, i deu 
empreses més, podran incorporar-se a 
2147 Mans en el moment adequat: quan 
el Consell Rector i cadascuna de les 
entitats coincideixin que és l’hora.

Tothom està d’acord que, per arribar a 
aquesta fase empresarial de negoci con-
junt més evolucionada, va caldre passar 
per la primera: l’enxarxament, el suport 
en la millora de la gestió de les entitats, 
i la detecció de mancances i d’oportuni-
tats conjuntes entre elles.
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En Carles Díaz va ser escollit 
president de 2147 Mans perquè, 
entre altres coses, tenia experièn-
cia com a cooperativista i era un 
ferm entusiasta del projecte comú.

“Certament on més es ven és a 
la gran distribució, i per acce-

dir-hi sense patir el camí és 
agrupar-nos i presentar-nos 

amb un sol paraigua”.
Carles Díaz, TEB Verd

LA NECESSÀRIA
CORRESPONSABILITAT
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Aprodisca, Ecobrot, El Pla, La Klosca, 
Molí d’en Puigvert, Onyar-La Selva, 
Portal Berguedà, Sant Tomàs, Sambu-
cus, TEB Verd i Viver de Bell-lloc són 
conscients que costa molt fer un pas 
endavant quan es tracta de petites pro-
duccions i que, sovint, no es pot créixer 
de mica en mica. 

“Hi ha moments en què has de fer un 
salt important i, com a petit productor, 
no pots fer-lo ”. Carles Díaz, TEB Verd

Un dels exemples que va inspirar 2147 
Mans va ser CORMA, una cooperativa 
del Maresme composta per 35 petites 
empreses dedicades a la producció de 
planta ornamental en què, la producció 
de cadascuna d’elles, està organitzada i 
coordinada per l’equip de comercialitza-
ció de la cooperativa. 

“Tenen un sistema de producció i comer-
cialització que funciona molt bé”. No pot 
passar com a moltes cooperatives agràries 
que cadascú ven el seu millor producte 
individualment i deixa per a la cooperativa 
el producte de menys qualitat”. 
Carles Díaz, TEB Verd

A 2147 Mans es té clar que cal protegir 
la cooperativa com a canal de venda, 

malgrat que en alguns moments pugui 
donar-se un perjudici per a alguna de 
les produccions. 

“Ho haurem d’assumir i ja buscarem 
mecanismes de compensació”.
Carles Díaz, TEB Verd

A 2147 Mans també són conscients 
que, en el primer any de vida de la coo-
perativa, tenen un bon grapat de reptes 
empresarials per davant: reaccionar 
ràpid davant les demandes del mercat, 
tenir un equip molt professional que 
pugui prendre decisions amb rapidesa 
i garantir la seriositat en la gestió de la 
seva producció. 

Tothom a la cooperativa és molt cons-
cient que s’estan assumint riscos i que 
el compromís dels socis cooperativistes 
és fonamental.

“Tenim moltes possibilitats de futur i 
les volem aprofitar. El sector social té 
encara molt camí per recórrer, però 
estem convençuts que evolucionarà si té 
persones amb el talent, l’experiència i  
la vocació necessària ”. 
Marta Torras, Fundació Catalunya-La Pedrera. 

Un talent i una experiència que la Funda-
ció s’ha encarregat d’aportar des dels ini-
cis, configurant un equip professionalitzat.
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El nou projecte conjunt necessitava algú 
que conegués bé el món de l’agricultura 
ecològica i de la planificació productiva, 
algú que oferís les claus empresarials 
d’un projecte de futur i algú que facilités 
la valorització dels productes resultants, 
lligada a l’alimentació saludable. La 
incorporació d’un equip professional i 
compromès van facilitar que les entitats 
poguessin compartir una visió estratè-
gica i global. 

Liderant l’arrencada del projecte es va 
incorporar en Josep Maria Corbinos 

UN EQUIP
COMPROMÈS
I PROFESSIONAL
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(coordinador del programa d’Empresa 
Social de la Fundació Catalunya-La 
Pedrera) amb experiència a La Fageda, 
una empresa social de referència en el 
sector de la gran distribució. 

En Jordi Balari, un home amb una llarga 
experiència en la comercialització de 
gran distribució, és el comercial i gerent 
de la cooperativa.

Un altre aportació fonamental durant 
l’any de gestació de la cooperativa 
2147 Mans van ser la de l’Andreu Vila, 
consultor, professor de la UPC i soci de 
Can Perol, expert en producció i comer-
cialització de productes ecològics que 
porta la direcció tècnica de la producció 
de la cooperativa.

“L’Andreu és molt bon pedagog i té 
molta experiència en planificació de la 
producció i la millora de les terres; les 
entitats es van adonar que fent-li cas 
la seva producció millorava molt i podien 
modernitzar les finques”.
Josep Maria Corbinos, Fundació Catalunya- 
La Pedrera 

S’ha subcontractat la logística a Can 
Perol, soci de la cooperativa, distribuï-
dor de cistelles ecològiques, que té la 
nau a Sant Vicenç dels Horts. 

La Fundació Catalunya-La Pedrera 
aporta l’impuls inicial, amb l’objec-

tiu que, en dos anys, la cooperativa 
pugui desenvolupar la seva activitat 
de manera autònoma. La presència de 
la Fundació garantia l’aposta que, una 
entitat amb suficient capacitat financera 
i inversora, feia pel projecte conjunt. La 
cooperativa, avui, compta amb un Prés-
tec Participatiu de la Fundació Catalun-
ya-La Pedrera per cobrir les necessitats 
d’inversió per posar en marxa l’activitat.

Les reflexions de l’Antonio Cancelo (an-
tic màxim directiu del grup Mondragón 
i impulsor d’Eroski) i les d’en Toni Mas-
sanés (director de la Fundació Alícia), 
també van ser estratègiques. Mentre 
que en el cas de l’Antonio Cancelo les 
seves aportacions van anar orientades 
a entendre les claus de funcionament 
de la gran distribució, en Toni Massanés 
va ser una peça fonamental a l’hora 
d’assessorar en l’elaboració de produc-
tes de quarta gamma.

La cooperativa rep també el suport 
inestimable d’en Rafael Vidal que, 
mensualment, realitza l’anàlisi econò-
mica i financera de la cooperativa. Una 
informació essencial per prendre les 
decisions adequades per a 2147 Mans.

“Si no hi hagués hagut un lideratge 
addicional per part d’aquest equip, el 
procés hauria estat més difícil, i amb 
menys possibilitats d’èxit”.
Marta Torras, Fundació Catalunya-La Pedrera.
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2147 Mans tot just enceta el seu camí 
amb la vocació de posicionar-se a Ca-
talunya com una oferta de productes 
de la terra, ecològics i assequibles 
per al públic en general. La inclusió 
social no és, doncs, un argument de 
venda, però sí que ho són els productes 
de qualitat que obtenen les persones 
en exclusió social que treballen a les 
entitats que formen la cooperativa.

De les 14 entitats sòcies de la coopera-
tiva, 11 són productores, 2 són comer-
cialitzadores de cistelles de productes 
ecològics (Can Perol i La Tavella, que 

MIRANT
CAP AL
FUTUR
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ofereixen als membres productors un 
canal de comercialització complemen-
tari al del gran consum) i la Fundació 
Catalunya-La Pedrera com impulsora 
del projecte.

El Consell Rector de la cooperativa es 
reuneix mensualment i hi són repre-
sentats totes les entitats membres. 
Setmanalment, es reuneix el Comitè de 
Direcció format per quatre entitats i la 
Fundació. En aquest darrer, es vetlla per 
l’adequat seguiment del pla de negoci i 
pel compromís de totes les sòcies, men-
tre que el Consell Rector és el garant de 
la coherència en la presa de decisions 
estratègiques.

La cooperativa es proposa, ara per 
ara, un primer any de rodatge amb una 
direcció estratègica clara, però també 
amb un alt nivell de coresponsabilitat 
de totes les seves entitats sòcies 
respecte al negoci conjunt. Es tracta 
d’una aposta a tres anys vista: el primer 
serà d’aprenentatge i els següents de 
consolidació de línies de producte i de 
relacions comercials. 

“El producte fresc l’has de collir i servir 
el mateix dia. És un negoci complicat, 
però hem promès seriositat als dis-
tribuïdors i hem de servir-los aquella 
producció que haguem pactat”. 
Josep Maria Corbinos, Fundació Catalunya- 
La Pedrera

En la mesura que 2147 Mans adquireixi 
experiència, podria esdevenir un interlo-
cutor vàlid per a les grans empreses 
de distribució en representació d’altres 
empreses socials que vulguin apropar-se 
al gran consum. Moltes marques desitgen 
servir producte local, ecològic i de la te-
rra, però és molt complicat per a aquestes 
empreses gestionar el contacte amb les 
petites produccions.

La cooperativa inicia la comercialització a 
través de la gran distribució amb un acord 
amb Bon Preu, una cadena que aposta pel 
producte fresc de proximitat. Al gener 2014 
la cooperativa iniciarà la distribució de 
producte fresc i quarta gama als supermer-
cats Bon Preu i Esclat gràcies a l’acord de 
col·laboració establert. 

“Si som una entitat que els dóna garantia 
que els servirà cada dia i de forma 
regular, les empreses estaran encantades 
de treballar amb nosaltres”. 
Josep Maria Corbinos, Fundació Catalunya- 
La Pedrera

“El nostre punt fort és el producte fresc, 
acabat de collir. Això ens diferencia 
d’altres empreses fora de Catalunya on 
el producte ha estat collit fa més d’una 
setmana, i de fora d’Europa, on ha passat 
més d’un mes fins que no arriba a la 
clientela final”. Carles Díaz, TEB Verd
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L’Adrià, a l’igual que la resta de membres de la cooperativa, cultiva amb 
cura hectàrees de terra de conreu al llarg de tot el territori català i fa 
créixer –ben fermes– maduixes, albergínies, bolets, pastanagues, escaro-
les, enciams, que envia a la nau logística a San Vicenç dels Horts, a prop 
de Mercabarna. Allà s’envasen sota una marca comuna i s’envien al centre 
logístic de Bon Preu, a Els Hostalets de Balenyà, perquè tothom pugui 
comprar un bon producte, ecològic i de proximitat. Una part d’aquestes 
petites produccions també es comercialitzen i distribueixen a través de les 
cistelles de La Tavella i de Can Perol.

Quan preguntes a persones com l’Adrià Navarro què és el que més els 
agrada de treballar a les seves entitats, la resposta és “que l’empresa tiri 
endavant”. És conscient que, de la seva viabilitat i supervivència, en depèn 
la seva autonomia econòmica i la seva inclusió sociolaboral. L’Adrià sent que 
forma part d’una gran cooperativa. Que les seves mans, durant la setmana 
treballen amb d’altres 2.145 mans fent possible un projecte que il·lusiona.



WWW.2147MANS.COOP

ECOLÒGICS,
PRÒXIMS
I MOLT BONS.


