La teva empresa pot marcar la diferència

Deixa petjada a

Les Cabasses

Què és
Desos Opció Solidària?

Establim sinèrgies
En totes les nostres actuacions establim sinèrgies
per treballar conjuntament amb

Som una ONG dedicada a promoure l’economia social.
Des de 2001, treballem per millorar i dignificar les
condicions de vida de les persones als països més empobrits.
L’experiència acumulada en aquests anys i la greu situació
econòmica que viu el nostre país, ens empeny a iniciar un
nou camí de cooperació a casa nostra.
L’objectiu: aconseguir el desenvolupament equitatiu i
harmònic de la societat, caminant cap un món
més

institucions, universitats, empreses i entitats.
Les nostres activitats promouen el voluntariat i la participació
activa de la ciutadania.

220 socis
Més de 100
voluntaris i
cooperants

L’objectiu: treballar en equip a favor de la
transformació social.

Què promovem?

just i solidari.
•
•
•
•
•
•

Desenvolupament social i econòmic
Agricultura ecològica i de proximitat
Sobirania alimentària i sostenibilitat mediambiental
Cooperativisme
Igualtat de gènere
Sensibilització i Educació pel Desenvolupament

Les nostres línies d’actuació

Gestió de projectes de
cooperació internacional

Estatut jurídic
Associació resgistrada a la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri de l’Interior, subjectes a la
Llei 49/2002 d’incentiu al mecenatge.

Propostes d’actuació
d’àmbit local

Els nostres valors
•
•
•
•
•
•

Dignitat humana
Justícia social
Igualtat de gènere
Sostenibilitat
Solidaritat
Transparència
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Sensibilització i
Educació pel Desenvolupament

espais rústics
economia social
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Les finques
El projecte neix amb l’objectiu de recuperar i posar en valor espais rústics en desús per a la promoció de
l’economia social i l’agricultura ecològica periurbana dins l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat.
Promovem la formació i inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió, així com la investigació de noves
tècniques agrícoles per a la conservació i recuperació d’espècies autòctones del Baix Llobregat.
Volem potenciar una relació de proximitat entre la producció agrària de qualitat i els consumidors, tot impulsant
la innovació i la creació d’ocupació que incideixi en la millora de les condicions de vida de les persones.

Greu situació econòmica
Taxa d’atur juvenil del 50%
Taxa de risc de pobresa del 20%
Creixent despoblament rural
Potencial creixement del consum ecològic
136.000 hectàrees agrícoles ermes
a Catalunya

Les Cabasses és una zona agrícola situada al sector sud del municipi, també pertanyent al Parc Agrari del Baix
Llobregat. DESOS hi inicia el projecte en una parcel·la de 2 hectàrees actualment en desús a causa d’un canvi
generacional. Al nostre territori, trobem molts exemples de noves generacions que ja no es poden fer càrrec de la
feina al camp i DESOS treballa per tornar a posar en valor aquestes parcel·les a través de l’economia social.

L’impacte social i ambiental

El context
•
•
•
•
•
•

Pla d’en Mas és el nom d’una finca agrícola de 29 hectàrees situada a Sant Boi de Llobregat, abandonada i
degradada des de fa més de vint anys. Els terrenys es troben dins l’àmbit del Pla Especial de Protecció i Millora
del Parc Agrari del Baix Llobregat, són considerats sòl rústic protegit de valor agrícola i, per tant, no urbanitzables.

Els objectius
• Creació d’una cooperativa agrícola de
producció i comercialització de verdures, hortalisses
i fruits ecològics

Inserció
sociolaboral
per a col·lectius
en risc
d’exclusió

Formació
en agricultura
ecològica

• Formació i inserció sociolaboral de persones
en situació i/o risc d’exclusió social

• Recuperació mediambiental i posada en valor
de terrenys en desús a través de l’agricultura
ecològica i l’I+D

Creació
d’ocupació

Investigació,
recuperació i
desenvolupament
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Què volem aconseguir?

Què necessitem?

Hi ha moltes maneres de col·laborar
a favor de la igualtat d’oportunitats.
Quina és la teva?
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Inserció sociolaboral

Formació en agricultura ecològica

El projecte crea oportunitats laborals per a dos
col·lectius del nostre municipi en situació o risc
d’exclusió social: d’una banda, joves que no
han assolit el graduat d’ESO i que s’estan
reinserint en el circuit educatiu;
d’altra banda, persones a
l’atur de llarga durada i
en situació de pobresa.
L’aprenentatge, el treball
en equip, el contacte
amb la natura i el fet de
sentir-se útil generen
grans beneficis a les
persones i augmenta la
cohesió social.

El projecte ofereix formació i pràctiques
professionals d’agricultura ecològica per als
dos col·lectius amb els que treballem, però
també per al conjunt de la ciutadania: Les
Cabasses vol promoure el consum
de proximitat i la salut, i per
això vol apropar l’agricultura
ecològica al municipi a
través de programes de
formació a diversos espais
de la ciutat, i d’educació
per al desenvolupament
a les escoles i instituts.

Investigació,
recuperació i
desenvolupament

Creació
d’ocupació
A mig termini, la cooperativa generarà
oportunitats laborals en el sector agrícola que
beneficiaran els col·lectius en situació o risc
d’exclusió amb els que treballem.

Col·labora!

Recuperem
dues
hectàrees actualment
abandonades i les
posem en valor a
través d’un projecte
que beneficia el medi
ambient i la societat.
A més, engeguem una
parcel·la experimental per a
la recerca de noves tècniques agrícoles
per al desenvolupament sostenible i
la recuperació i conservació d’espècies
autòctones del Baix Llobregat.

Ajuda’ns a engegar el projecte!

Suport
econòmic

El pressupost per engegar i mantenir el projecte
durant el primer any és de 50.000 euros.
Ja n’hem aconseguit la meitat a través de
subvencions, donacions i recursos de l’entitat.
Ajuda’ns a assolir la fita!

Aportació
de material

Prestació
de serveis

Tinc
una
proposta!

Implica la teva empresa en el canvi social
Quins són els beneficis?
• Projecta una imatge positiva
• Diferencia’t de la competència
• Estimula la motivació i el sentiment d’integració del teu equip
• Suma’t a la Xarxa d’Empreses Solidàries del Baix Llobregat
• Obté beneficis fiscals

Difonem la teva col·laboració
Incorporem
el teu logotip
en tots els materials
de difusió del
projecte

T’oferim
informació periòdica
sobre els avenços
del projecte
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Fes que la teva empresa marqui la diferència
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CONTACTA
		

Per rebre informació personalitzada i detallada per a la teva empresa:
		
desos@pangea.org
93 630 51 26

Gràcies per confiar en nosaltres

