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La cooperativa social MANS 

guardonada als ‘Premios Alimentos de 

España 2020’ 

MANS, un projecte impulsat per la Fundació Catalunya La Pedrera, ha 

estat guardonada amb l’accèssit a la iniciativa emprenedora  

El premi valora la tasca de MANS, tant en la comercialització de productes 

agrícoles d’entitat socials, com en la creació de llocs de treball per a 

persones en risc d’exclusió social 

Els guardons atorgats pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 

reconeixen la qualitat dels aliments del país i la tasca desenvolupada en el 

sector 

Barcelona, 26 d’octubre de 2020. La cooperativa social MANS, un projecte impulsat per la 

Fundació Catalunya La Pedrera, ha estat guardonada amb l’accèssit a la iniciativa emprenedora 

als ‘Premios Alimentos de España 2020'. El jurat dels premis ha reconegut la tasca de MANS per 

facilitar la comercialització de la producció agrícola de diferents entitats socials i, alhora, 

consolidar i fer créixer els llocs de treball entre les persones en risc d’exclusió social. 

El premi va ser recollit per Jordi Balari, director de la cooperativa social MANS, a la cerimònia que 

va tenir lloc a Madrid. 

Aquests guardons, que atorga cada any el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, reconeixen 

la tasca desenvolupada per empreses i professionals que s'han distingit per produir, oferir i 

divulgar els aliments de qualitat espanyols, així com la seva contribució al desenvolupament del 

sector alimentari espanyol de forma sostenible i eficient. 

 

Sobre MANS 

MANS recolza a la pagesia del país i ho fa oferint un preu just pels seus productes, i així portar a 

les llars catalanes fruita i verdura ecològica de la màxima qualitat. A més, dona oportunitats socials 

i laborals a persones en risc d’exclusió que treballen a la cooperativa.  

La fruita i verdura ecològica de  MANS, que es comercialitza en supermercats i grans superfícies, 

prové principalment de l’agricultura proximitat. Una part de la producció prové dels socis de la 

cooperativa: la Fundació Catalunya La Pedrera i la Fundació Molí d’en Puigvert. Tots dos són 

productors d’horta ecològica i alhora desenvolupen projectes d’inserció, per a joves en risc 

d’exclusió i persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental, i així, els acompanyen en el 
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procés d’integració social i laboral. Aquests projectes, ubicats a Món Sant Benet (Bages) i Palafolls 

(Maresme), juntament amb els obradors de Sant Vicenç dels Horts i el de la Fundació Topromi 

(Tarragonès) han beneficiat un total de 125 persones, principalment joves, que han rebut una 

oportunitat social i laboral.  
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