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Anna Cabanillas

L’
anomenada social
farming o agricultu-
ra social, que té
coma objectiu la re-
integració, la forma-

ció i la rehabilitació de per-
sones desfavorides a través de
la feina al camp o derivats, és
un fenomen emergent a Cata-
lunya, on ja conviuen més
d’un centenar de projectes
d’aquest tipus i que donen fei-
na a més de 800 persones en
risc d’exclusió social.
Ho explica l’estudiL’agricul-

tura social en el desenvolupa-
ment local i en l’ocupació per a
col·lectius en risc de margina-
ció social, elaborat per un grup
d’investigadors del departa-
ment de Geografia de la UAB i
la Fundació Cedricat, i impul-
sat pel programa d’investiga-
ció d’excel·lència RecerCaixa,
de l’Obra Social LaCaixa i l’As-
sociació Catalana d’Universi-
tats Públiques.
El catedràtic i director de

l’estudi, Antoni F. Tulla, ad-
met que en els últims anys,
amb la crisi, l’agricultura soci-
al ha guanyat pes a Catalunya,
“encara que es tracta d’una
pràcticamolt atomitzada i he-
terogènia, a diferència d’al-
tres països europeus, com
per exemple els Països Bai-
xos, on hi ha 750 projectes
d’aquest tipus”.
La FundacióCasaDal-

mases de Cervera i el
seu projecte de fabrica-
ció i comercialització
de cervesa artesana,
nascut fa poc més d’un
any per donar feina a
persones ambdiscapa-
citat i risc d’exclusió
social de la Segarra, és
un pas en la bona di-
recció. I, segons Belén
Jurshick, represen-
tant de laFundacióCa-
sa Dalmases, un pro-
jecte “que posa en re-
lleu un producte de
proximitat com el ce-
real i que contribueix
a la dinamització eco-
nòmica i comercial de
Cervera i l’entorn”.
També aposta per

aquests valors el pro-
jecte Bolet BenFet, de-
dicat al cultiu ecològic
de bolets, i desenvolu-
pat pel grup coopera-
tiu TEB. Més coneguts
són altres casos com
l’Olivera, que des de fa

40 anys es dedica a la producció
i comercialització d’olis i vins,
La Fageda o Sambucus, si bé l’es-
tudi adverteix de la necessitat
d’unmarc reglamentari i d’orga-
nismes específics que donin
cohesió al sector i impulsin
aquesta pràctica.

SECTORS I PROJECTES

En menys d’un any de funciona-
ment, la primera spin-off sorgida de
la Universitat Oberta de Catalunya,
la consultora Open Evidence, que
elabora investigacions socioeconòmi-
ques i tecnocientífiques en salut,
benestar i consum... ja treballa per a
clients de la talla de la Comissió
Europea, el Govern d’Itàlia o la Fun-
dació Jaume Bofill... Entre els seus
projectes més rellevants destaca
l’estudi encarregat per la CE sobre
e-salut, que analitza l’ús que fan de
les TIC més de 9.000 metges de
família de 30 països europeus. Per
Francisco Lupiáñez (a la foto), profes-
sor de la UOC i soci fundador d’Open
Evidence, “poder treballar en xarxa
amb universitats i consultories ens
permet tenir els millors professionals
i oferir un servei de gran qualitat i
valor afegit". / A.C.

Mar Galtés

R
afael Arquimbau va
crear Expocom el
1980 i l’empresa
continua en el nego-
ci de les telecomuni-

cacions, especialitzada a crear
xarxes de comunicacions mò-
bils i de seguretat per a empre-
ses privades i organitzacions
públiques. Però Arquimbau té
67 anys i, sense relleu genera-
cional familiar, va decidir bus-
car un emprenedor jove que
volgués assegurar la continuï-

tat del negoci i dels 14 empleats.
I va trobar, a través del pro-

grama ReEmpresa de la pa-
tronal Cecot, EduardOltra, engi-
nyer de 37 anys que venia del
món de les multinacionals i
tenia ganes de liderar un pro-
jecte propi. “Ens vam conèixer
el mes de setembre, vam
començar a parlar i vam firmar
a finals de febrer”, expliquenAr-
quimbau i Oltra. La venda de la
companyia es culminarà en un
termini de dos anys, i l’import
no ha estat revelat. L’operació
ha estat mitjançada pel bufet

Diagonal Corporate Finance.
Expocom munta xarxes de

comunicacions, de videovigilàn-
cia o control d’accés, i entre els
seus clients figuren policies
locals, bombers, centres co-
mercials (Ikea, Gran Via 2,
L’Illa, Maquinista, Triangle...),
el Circuit de Catalunya, el Funi-
cular de Montserrat, Aena, el
Museu de la Ciència de Barcelo-
na, empreses com Kao Che-
micals, Tercat Hutchinson,
Clariant... Fa instal·lació i man-
teniment d’equips en taller de
reparació propi.

SALVAR LLOCS DE TREBALL

Vendreper continuar
Eduard Oltra compra Expocom, empresa de comunicacions
i seguretat creada el 1980, al fundador, Rafael Arquimbau
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Col·laboració amb la CE

Rafael Arquimbau i Eduard
Oltra a la seu d’Expocom

JORDI ROVIRALTA

FENOMEN EMERGENT

La forçadel
‘social farming’
Un estudi que impulsa RecerCaixa
comptabilitza un centenar de projectes

La Fundació Casa
Dalmases de
Cervera i el seu
projecte de fabrica-
ció i comercialitza-

ció de cervesa
artesana, nascut
fa un any, ocupa
persones amb
discapacitat


