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L’OLIVERA; qui som

 L’Olivera som una cooperativa que ens definim,
 legalment com una COOPERATIVA DE TREBALL I
 D’INICIATIVA SOCIAL (sense ànim de lucre). 

El projecte comença el 1974, quan un grup de 
joves s’instal.la al Vallbona, amb l’objectiu de 
crear una experièncie que per una banda tingui:
1- capacitat d’integrar persones amb algun 
tipus de dificultat.
2- la capacitat de desenvolupar una activitat 
viable a nivell productiu, en una zona difícil i 
en un moment històric molt concret.



A Vallbona hi ha : 45 persones de les quals:
- Centre ocupacional: 11 persones (sense salari)
- Centre Especial de Treball: 12 persones
- Residència i administració: 12-14 persones   
- Producció: 8-10 persones

Avui a Vallbona de les monges… 



Gestionem 21 ha de vinya I 20 ha d’Oliveres 

En règim de secà i sota les pràctiques de 
l’agricultura ecològica certificada.

   El 2008 vam plantar 5 noves hectàrees. 

Varietats: Garnatxa negra, trepat, monastrell, 
mareselan, touriga, xarel.lo, garnatxa blanca o 
malvasia. I fins ara, Macabeu, Parellada i 
Chardonnay

 Avui estem refent algunes finques amb noves 
plantacions. 

Gestionem 21 ha de vinya I 20 ha d’Oliveres 

En règim de secà i sota les pràctiques de 
l’agricultura ecològica certificada.

   El 2008 vam plantar 5 noves hectàrees. 

Varietats: Garnatxa negra, trepat, monastrell, 
mareselan, touriga, xarel.lo, garnatxa blanca o 
malvasia. I fins ara, Macabeu, Parellada i 
Chardonnay

 Avui estem refent algunes finques amb noves 
plantacions. 

A nivell productiu…



El celler de Vallbona s’ha ampliat des del 2008, 
passant a elaborar vins negres i dolços.

Tenim una producció de 240.000 kg de raïm 
entre blanc i negre.

 Elaborem 21  tipus de vins (7 blancs, 2 negres, 
2 escumosos, 2 dolços, 2 bag in box, 2 vins 
experimentals i 5 tipus d’oli.

 El molí de l’oli és una inversió relativament 
nova que a dia d’avui ens permet elaborar, 
40.000 kg d’oliva propia i  80.000 kg d’externes. 

A nivell productiu…



Avui a Can Calopa de Dalt…

Can Calopa del 2010: 30 persones de les quals: 
- Centre especial de treball: 14 (12 +2 
   que només hi treballen. 
- Residència i administració: 10 
- Producció: 4 persones 



A nivell productiu: 

Gestionem 3 ha de vinya a la finca Can Calopa, a la 
muntanya de Collserola i dues finques d’oliveres al 
mateix parc.

 Gestionem també la finca del Parc Agrari de Sabadell

Col.laborem també amb un projecte del Parc natural 
de Sant Llorenç, a la Finca de La Muntada. 

 Elaborem 15.000 kg de raïm: Syrah i Garntxa

 Elaborem 4 tipus de vins

S’està fent una remodelació de la Masia per 
Enoturisme. 



A nivell empresarial i economic

 Movem un pressupost de 2,2 milions d’euros, dels 
quals: 1,1 milions són de vendes, 600 mil euros 
corresponen a la concertació i 200 venen de 
l’ajuntament de Barcelona. A més, rebem 300 mil 
euros de subvenció del departament de treball.

 El nostre producte es ven sobretot a nivell local, tot i 
que exportem entre un 5 i un 10% del producte.

 Increment de vendes dels darrers anys. Entre el 
2006 i el 2009, hi ha hagut un augment de facturació 
d’un 19%. El 2015 un 6% i el darrer any un 1,4%



Ens inclouen dins L’Agricultura Social 
(agricultura terapèutica, ètica, cívica, social, solidària,….)

Comparem…
•Empreses farmacèutiques: 3,4 treballadors/1M€  facturació
•Empreses d’alimentació: 1,5 treballadors/1M€ facturació
•Cooperativa social: 30 treballadors/ 1M€ facturació 

“Un conjunt d’experiències, tècniques i projectes, on 
l’activitat agrícola acull persones desfavorides, la 
part fràgil de la població; on el conreu, la ramaderia i 
la transformació dels productes van lligats a serveis 
de utilitat social (formació, inserció, solidaritat, 
acollida, rehabilitació, integració laboral…)”             
(F.di Iacovo)



  A catalunya hi ha 42 entitats d’Agricultura Social. S’inicia als anys 60.

  Tipus que existeixen:

– Son majoritàriament privades i de menys de 10 treballadores.

– Promouen principalment projectes d’inserció sociolaboral en 
l’àmbit agrari. I la majoria, fan horticulutra ecològica

– Col.lectius usuaris son majoritàriament persones amb 
discapacitats i/o trastorn mental. 

– La majoria aposten per l’aplicació de criteris agroecolgoics

  Potencialitats:

- L’AS és una veritable eina d’inserció sociolaboral

- És una alternaiva al sistema d’assistència sociosanitària actual

- És una estratègia de desenvolupament local i de l’economia social

- Millora la qualitat de vida dels col.lectius en risc d’exclusió social.
L’agricultura social. En el desenvolupament local i l’oculapació per

      a col.lectius amb risc de marginació. Dpt. Geografia UAB. Fundació CEDRICAT 



L’Agroecologia

L’AE no és neutral, és una disciplina crítica contra 
el status quo i promou un compromís amb l’ambient 
natural i la societat.

 L’enfoc Agroecologic presenta un model alternatiu 
pel desenvolument agrícola, que s’enfronta al model 
desenvolupat i propugant als països rics. Genera una 
nova consciència social i política

L’objectiu de l’AE és generar una alternativa al 
desenvolupament socio economic.



L’Agroecologia i les 3 dimensions

ECONÒMIC

SOCIAL

AMBIENTAL

 L’AE veu el procés agrícola com un sistema integrat, 
la seva finalitat no és només incrementar la 
productivava d’un dels components sinó d’optimitzar el 
sistema com un tot i mantenir la sustentabilitat 
ecològica, econòmica i socio-cultural en el temps i 
l’espai. (Altieri, et al. 2000)



 “A partir dels vuitanta, L’Olivera és també una empresa, 
vinculada al món rural i al territori, a Vallbona de les 
Monges, que produeix vi i oli” ... “En constituir-se com 
empresa, l’objectiu era fer una proposta 
econòmicament viable al cor d’una zona agrícola amb 
conreus de secà de baix rendiment, mancada 
d’infraestructures, aïllada, amb una població que en 
marxava”...” I així s’ha fet: recuperant i donant valor a 
l’agricultura, als cultius tradicionals de la zona i a la 
importància de la qualitat de les matèries primeres ... A 
més, amb la voluntat clara de rescatar uns ritmes vitals 
més d’acord amb la natura, vinculant-se amb les noves 
tendències en relació a l’ecologia i la salvaguarda de 
les tradicions, bo i combinant arrelament al passat i 
tecnologies avançades.” 

JAUME BOTEY VALLÈS



Tradició/tecnologia
Petita escala/ valor del paisatge
Dimensió local
Respecte a la terra/mètode treball
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Elaboració artesana
Generació de cultura
Qualitat del producte
Proximitat, pedagogia 
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Democràtica
Propera 
Col.lectiva
Extensiva

Democràtica
Propera 
Col.lectiva
Extensiva

Dinamització del territori
Estimular l’autoestima
Integració de persones febles
Generació de mà d’obra

Dinamització del territori
Estimular l’autoestima
Integració de persones febles
Generació de mà d’obra

L’oliveraL’olivera

Instruments/valors  

ECONOMIA social: 

Impacte de l’ACTIVITAT: 

PRODUCTE elaborat: 

GESTIÓ 
cooperativa: 



ACTIVITAT productivaACTIVITAT productiva

PRODUCTE-
comerç

PRODUCTE-
comerç

GESTIÓ coop:GESTIÓ coop:

Economia 
social

Economia 
social

L’oliveraL’olivera

ALLEM, 
XES, 

agricultura 
social  

ALLEM, 
XES, 

agricultura 
social  

Coop. de 
Consum, 

comerç just, 
DOCosters del 

segre, etc 

Coop. de 
Consum, 

comerç just, 
DOCosters del 

segre, etc 

Intercooperació, 
intercanvi, formació

participació

Intercooperació, 
intercanvi, formació

participació

Investigació, Slow 
Food, ADV’s  

Investigació, Slow 
Food, ADV’s  

Processos de Transformació 



Les xarxes



Gràcies per la vostra atenció
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