MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2010
1. PRESENTACIÓ

Pàg. 2

2. L’ORGANITZACIÓ
a. L’objectiu

Pàg. 3

b. L’equip

Pàg. 3

c. Organització funcional

Pàg. 3

d. Número de socis i personal voluntari

Pàg. 3

e. Pertinença a xarxes

Pàg. 3

f.

Pàg. 3

Delegacions i seus

3. PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Pàg. 4

a. Programa d’actuacions a Bluefields

Pàg. 5

b. Programa d’actuacions a San Miguelito

Pàg. 8

4. PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ I EpD
5. RESUM MEMÒRIA ECONÓMICA ANY 2010

Pàg. 10
Pàg. 15

1. PRESENTACIÓ
Si en el que anomenem periodes de prosperitat econòmica de la societat occidental, entitats com
la nostra treballem per posar en evidència que la gran majoria de les persones i països del món
viuen en situació de pobresa que cal superar, en periodes de recesió s’agreuja encara més el
diferèncial existent i es fam visibles les creixents bosses de pobresa en les nostres societats.
L’any 2010 és situa en aquest context de crisi econòmica i social, i és en ell on hem realitzat les
nostres activitats de cooperació internacional al desenvolupament i de sensibilització, posant
l’accent en la necessitat de mantenir, com a mínim, l’Estat de Benestar en la nostra societat i el
Compromís de cumpliment del Objectius del Mileni per el que fa a les accions en els Països
empobrits.
Crisi que afectant a la nostre societat propera ve disminuint la capacitat d’atenció als més
desvalguts d’ella, alhora que incideix negativament en el manteniment dels compromisos
solidaris cap els països empobrits amb els que es ve cooperant.
Les conseqüències d’aquests fets, que durant l’any s’han fet sentir amb tota la cruesa, també ens
ha afectat com a entitat. Però hem procurat adaptar-nos a les circumstàncies tot mantenint els
compromisos solidaris i, el que és molt més important, propiciant la incorporació de nous
voluntaris per desenvolupar tasques de sensibilització i de col·laboració en la gestió dels
projectes.
Amb aquestes incorporacions de voluntariat, procedents dels municipis on desenvolupem la
nostra tasca, i de les col·laboracións establertes amb la Fundació La Caixa i amb l’Escola
Superior d’Agricultura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya), seguim enfortint
l’entitat permetent la progressiva millora organitzativa i de gestió en paràmetres que ens fan
confiar en que seguirem sent capaços d’aportar el nostre esforç a aquesta tasca solidària
d’avançar –malgrat tots els grans obstacles existents- cap a un món millor.

LA JUNTA DIRECTIVA

2. L'ORGANITZACIÓ
a. L’objectiu
L’objectiu de l'associació és el desenvolupament equitatiu i harmònic de la societat mitjançant la
realització de treballs i estudis, l'elaboració de propostes d'actuació, la recerca de recursos i gestió de
projectes,
i
l'exercici
de
tasques
de
formació
i
sensibilització.
Amb aquesta orientació es prioritzaran els treballs que contribueixen a la dignificació i millora de les
condicions de vida en els països empobrits, així com l'establiment de vincles d'amistat, cooperació i
intercanvi entre la seva societat i la nostra.

b. L'equip
DESOS Opció Solidària aposta per la consolidació d'un equip de treball estable i professional que permeti
la consolidació de les tasques de Cooperació Internacional i Educació per al Desenvolupament. L’equip
professional està conformat per 2 tècnics (un a Girona i l’altre a Sant Boi), un coordinador expatriat a
Nicaragua, i un equip de 8 voluntaris permanents i uns 20 voluntaris que col·laboren de manera puntual.
L’equip de Desos actualment està format per:
!
!
!
!
!
!
!

President: Francesc Xavier Vila (Voluntari)
Vicepresident: Jesús Sanz (Voluntari)
Tècnica Cooperació Internacional i Sensibilització a Barcelona i Sant Boi: Joana Mundó
(contractada)
Tècnica Sensibilització a Girona: Maria Clara Suarez (contractada)
Coordinador expatriat a Nicaragua: Arnau Selga (contractat)
Personal voluntari permanent al grup de sensibilització: Jose Antonio Madueño, Fructuoso
Garcia, Eduard Ros
Personal voluntari permanent al grup de cooperació: Andreu Solà, Gerard Porqueres, Julio
Martínez, Jose Sánchez

c. Organització funcional
L'entitat s'organitza funcionalment a través de reunions periòdiques amb els diferents òrgans que
l'estructuren, on s'exposen les situacions de treball de forma transparent i es promou el debat intern.
L'estructura funcional de l'entitat es correspon amb els següents òrgans:
♣ Assemblees.
♣ Reunions Junta.
♣ Reunions coordinació de l’equip de treball.
♣ Reunions de les comissions de treball.
♣ Altres: representants en FCONGD, Consells Municipals, etc.

d. Número de socis i personal voluntari
Número de socis: 246.
Persones voluntàries: 30 en total, 17 a Catalunya i 13 que han viatjat a Nicaragua

e. Delegacions i seus
Seu Social: Carrer Major 13, 08830 Sant Boi del Llobregat
Seu Fiscal: Carrer Bilbao 37, 4art.-4a. 08005 Barcelona
Delegació Girona: Ronda Antoni Ma. Claret 26, 2on.-1a. 17002 Girona
Delegació Nicaragua: Barrio Tres Cruces, frente a Radio la Morenita. Bluefields, Nicaragua

f. Pertinença a xarxes:
Actualment Desos Opció Solidària és membre actiu de les següents Federacions i Consells Municipals de
Cooperació:
! Federació Catalana ONGD (FCONGD),
! Consell Municipal de Cooperació de l’Ajuntament de Sant Boi
! Consell Municipal de Cooperació de l’Ajuntament de Girona
! Consell Municipal de Cooperació del Districte de Sant Martí (Barcelona)
! Coordinadora de ONGs de Girona

3. PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Desos Opció Solidària treballa per aconseguir un desenvolupament social i econòmicament
just, així com ecològicament sostenible a través de diverses actuacions que contribueixin a
dignificar i millorar les condicions de vida en els països empobrits. Així doncs, una de les
estratègies principals es basa en establir i potenciar vincles d’amistat, cooperació i intercanvi
entre les persones, comunitats i societats dels diferents països. Aquesta estratègia es basa,
alhora, en promoure la participació activa dels ciutadans en les activitats, i treballar
conjuntament amb les institucions governamentals (nacionals, autonòmiques i locals), així com
amb les universitats i les entitats privades dels països on es desenvolupen les nostres accions.
Tot i que Desos és una entitat amb capacitat d’actuació generalista, l’estratègia d’actuació està
definida per l’especialització en programes de desenvolupament rural integral a comunitats. Les
actuacions es localitzen en zones geogràfiques determinades (actualment a Nicaragua) per tal
d’incidir des de diferents sectors en el desenvolupament rural sostenible.
L’estratègia d’actuació de Desos Opció Solidària a Nicaragua es basa en la concentració
d’esforços en municipis concrets, en el treball conjunt amb les contraparts, i en realitzar-lo amb
un compromís de permanència lligat a la voluntat de les persones, entitats i institucions de les
poblacions on s’actua i en el progressiu avenç en aconseguir els objectius conjuntament
proposats. En aquest sentit, Desos treballa a dos municipis de Nicaragua: el municipi de
Bluefields i el municipi de San Miguelito. A Bluefields i a San Miguelito els projectes que
desenvolupem tenen el comú denominador de promoure la sobirania i la seguretat alimentaria
cohesió social, l’enfortiment del teixit social, l’empoderament i l’equitat de gènere.
Al quadre següent es presenta un esquema dels programes d’actuació al país:

a. PROGRAMA D’ACTUACIONS BLUEFIELDS
Context
La intervenció es localitza a les comunitats de La Aurora, El Asentamiento, Coco 1, Coco 2, Caño Azul,
Las Breñas i El Naranjal, al voltant del riu Kukra que pertanyen al Municipi de Bluefields, a la Región
Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), Nicaragua.

Bluefields
Territoris del
Kukra River

Es tracta d’una zona aïllada en tots els sentits: geogràficament, es troba a 75 km de la ciutat de Bluefields,
navegant a través del riu Kukra, la via d’accés més freqüentada, i al voltant del qual s’han estès les 28
comunitats que composen el territori. Els terrenys on estan aquestes comunitats són pantanosos i de difícil
accés, de manera que la via aquàtica, utilitzant canoes o petites barques, és la forma més segura per
viatjar a la ciutat de Bluefields. Aquest context geogràfic comporta també un aïllament administratiu,
sobretot pel que fa als serveis d’assistència, sanitat, aprovisionament d’aigua potable, vivenda digna i
educació bàsics, i dificulta molt el desenvolupament humà dels seus habitants, així com el
desenvolupament econòmic de la regió. Per posar un exemple representatiu de la precarietat dels serveis
bàsics, s’estima que prop d’un 85% dels adults majors de 35 anys són analfabets, fet que s’accentua en les
comunitats més petites. A més a més, la població de la zona és originària de diverses regions del país, que
han anat migrant amb l’avanç de la frontera agrícola, homes i dones desplaçats y repatriats de la guerra
civil dels anys 80, i un petit percentatge d’indígenes rama. Tots aquests factors dibuixen un panorama
social complicat, amb unes relacions comunitàries en procés de consolidació, i l’abandonament
institucional afebleix d’una manera determinant el teixit social per la manca de satisfacció de les
necessitats bàsiques i la dificultat d’establir canals de comunicació i suport amb la capital administrativa
de la regió, Bluefields, tot obstaculitzant el procés d’empoderament local.

Aquesta situació també genera un volum d’emigració molt alt cap a la ciutat de Bluefields, on els joves
han d’anar a fer els estudis de secundària i superiors, així com d’altres habitants que s’hi instal·len per
poder dur a terme una activitat comercial i tenir accés a al sistema sanitari nacional, les comunicacions,
etc.

La principal activitat econòmica de la regió és l’agricultura de subsistència i, de manera irregular i en
petita mesura, pel comerç local informal, a més a més de la ramaderia. Les tècniques agroforestals que
s’utilitzen són molt perjudicials pel medi ambient. S’utilitza el sistema de “roza, tumba y quema”, que fa
avançar la frontera agrícola a molta velocitat. Cada any es deforesten entre 3 i 4 hectàrees de selva per
productor, i les collites que n’obtenen solen ser escasses i de mala qualitat. A més a més, sovint la

producció agrícola no és suficient per l’autoabastiment. Els petits excedents que pugui obtenir cada
productor són difícils de vendre, degut als elevats costos del desplaçament fins a Bluefields, difícilment
assumibles a nivell individual.

Pel que fa a la ramaderia, existeixen 2 perfils principals de productor: el camperol que busca una
complementarietat amb l’agricultura, i el ramader mitjà que en treu la seva font bàsica d’ingressos.
Aquests últims tenen una capacitat adquisitiva major en relació als agricultors, la qual cosa fa que molts
camperols acabin treballant com a jornalers pels ramaders. Aquest fet implica l’abandonament de les
terres conreades i una inestabilitat davant l’obtenció de productes de consum bàsic, malgrat disposar de
jornals. En termes medioambientals, al no utilitzar tècniques de criança silvipastorils, s’estan trobant amb
la necessitat d’ampliar any rere any la zona de pastura, amb la conseqüent pèrdua de zona de selva.

Tot plegat dibuixa un context de vulnerabilitat marcat per la inseguretat alimentària, lligada a una
explotació inadequada dels recursos que pot agreujar la situació en pocs anys. Tot això fa necessari el
recolzament immediat d’aquestes comunitats en favor del seu propi desenvolupament humà i comunitari,
l’autogestió, l’augment de les seves expectatives de vida i la conservació del medi ambient.

A més a més, a la regió està fortament arrelada una cultura de gènere que divideix clarament les tasques
de dones i homes, atribuint les tasques reproductives principalment a la dona i les productives a l’home.

Actuació
Per tal d’aconseguir una millora en les condicions de vida i les oportunitats dels habitants del Kukra
River, primer s’han de poder satisfer les necessitats més bàsiques: alimentació, salut i educació. S’ha
d’aconseguir però, que aquestes millores vagin acompanyades de l’empoderament de la població local,
així com d’una consolidació de les seves capacitats d’autogestió. L’accés a serveis bàsics, juntament amb
un teixit social cohesionat permetrà una major incidència en la millora de les condicions de vida, i
proporcionarà un context més adequat per l’augment de les oportunitats i les expectatives de vida dels
seus habitants. En coherència amb els nostres recursos i capacitats, aquest any l’actuació s’ha concentrat
fonamentalment en continuar millorant el sector agropecuari i en l’enfortiment de la societat civil.
Des de les primeres fases del projecte s’ha estat treballant en la problemàtica de la inseguretat alimentària
de la zona, incidint en el sistema socioeconòmic agroforestal i ramader per tal d’establir un sistema
respectuós amb el medi ambient i que satisfaci les necessitats de la comunitat de manera estable. Les
principals línies d’actuació en aquest sentit es descriuen a continuació:
- Millora de la qualitat i quantitat de la producció, a través de la introducció de llavors de
qualitat, incorporació de tècniques adequades als cultius i basades en les bones pràctiques
agrícoles pertinents a la realitat de la zona. Els productors i productores han donat un especial
èmfasis a la necessitat d’un acompanyament tècnic que garanteixi un cultiu de qualitat a tots
nivells, de manera que Desos els proporciona aquest suport de manera permanent, al mateix
temps que realitza activitats formatives amb l’objectiu d’atenuar aquesta dependència i amb el
temps eliminar-la.
- Horticultura domèstica i horts escolars, per l’autoconsum i així millorar la dieta alimentària, alhora
que es promouen uns hàbits alimentaris saludables. En aquesta línia s’està treballant amb 29 horts
familiars, un escolar i un viver comunitari, s’han introduït diferents varietats de productes, mètodes
apropiats de conreu i calaixos de compostatge per nodrir els horts d’adob natural.
- Diversificació dels conreus, que s’incentiva amb 2 objectius diferents: d’una banda,
diversificar la dieta, en els horts familiars i escolars, i de l’altra la producció d’excedent per tal
d’incorporar una font d’ingressos externa a la comunitat, necessària degut a la pobresa

endèmica de les comunitats del Kukra River. En aquest sentit s’ha incorporat el cultiu del
cacau i complements, arrel d’un estudi realitzat per la UB, per ser un producte cultivable a la
zona i amb força demanda.
- Modificació de les pràctiques ramaderes en vers a unes pràctiques de qualitat
respectuoses amb el medi ambient, mitjançant la incorporació del sistema silvopastoril i la
reforestació
- Impuls del treball col·lectiu dels productors i productores a través de la cooperativa
(COOPMULKRI R.L.). La situació geogràfica del Kukra River fa gairebé imprescindible aquest
procés de treball conjunt. Les males comunicacions resulten en l’encariment dels viatges a la
capital, Bluefields, fent que per un camperol siguin molt difícils d’assumir en solitari. Realitzar
les compres i les ventes de manera conjunta abarateix els costos de producció, i a més a més
dota als productors de molta més autonomia davant els proveïdors.
A més a més, la cooperativa exerceix un treball indispensable sobre el teixit social local,
facilitant la cohesió social i proporcionant una visió comunitària, a més d’un funcionament
democràtic i transparent. També s’incorpora la perspectiva de gènere facilitant la participació
de les dones i la seva presència en la Junta Directiva, afavorint així la formació de lidereses
locals que es preocupin de representar els interessos del col·lectiu femení local.
Donada la escassa presencia d’agrònoms a la zona és necessari capacitar a persones locals
per suplir part de les tasques d’aquests. El projecte en aquest sentit treballa en la formació
dels ajudants de tècnic (persones de la zona) des de fa un any i enguany s’inicia la dels
promotors/es de l’associació. A més a més també es dóna suport en la gestió i les relacions
amb les administracions locals.
- Millora de les infraestructures i equips col·lectius locals pel sistema de postcollita i
comercialització. El fet de comptar amb una infraestructura a nivell local enforteix el valor del
producte i les capacitats de comercialització.
- Formació, que s'estructura en diversos eixos temàtics: tallers agropecuaris, de gestió, d’equitat de
gènere, de consciència ambiental, de cooperativisme.

b. PROGRAMA D’ACTUACIONS A SAN MIGUELITO
Context
L’actuació té lloc a 14 comunitats de San Miguelito, Departament de Rio San Juan, a la regió sud-est del
país, a la riba del llac de Nicaragua (Cocibolca). San Miguelito pertany a la reserva de la Biosfera Riu
San Juan. Té una extensió de 1.095 km ² i una població de 17.031 habitants, dels quals 2.800 es
concentren en el nucli urbà i la resta resideixen en poblacions disperses. En el 2006-2007, es va elaborar
el Pla d'Ordenament Territorial de Sant Miguelito impulsat per Desos i elaborat amb la col·laboració de la
Universitat de Barcelona i l'Alcaldia de San Miguelito. Aquest document, aprovat pel consell municipal,
serveix de base per a tota actuació en el municipi.
El 93% dels habitants es dediquen a treballs relacionats amb el camp i orientats al autoabastiment. El
sistema agropecuari i forestal està fortament debilitat a la zona. Els cultius bàsics són el fajol, el blat de
moro i l'arròs. Les collites són escasses i de baixa qualitat a causa de les característiques deficients de les
llavors, la no aplicació de tractaments necessaris en els moments apropiats (escassa prevenció de plagues
i utilització d'insecticides nocius) i la utilització de tècniques inadequades i incompatibles amb la
sostenibilitat mediambiental com la "roza, tumba i quema". A aquesta realitat cal afegir l'escàs valor
atribuït als processos de postcollita, el seu desconeixement i la manca de recursos per a l'adquisició dels
equips necessaris. Els resultats són collites escasses, de baixa qualitat i poca varietat el que afecta el
autoabastiment i la dieta familiar.

D'altra banda, es practica la ramaderia a dos nivells diferents, el productor / a que cerca una
complementarietat a l'agricultura i el mitjà que la realitza com a font bàsica d'ingressos. En els darrers
anys s'ha incrementat l'explotació de la ramaderia de mida mitjana que ha provocat un elevat cost social i
mediambiental. Els productors que es dediquen exclusivament a la ramaderia provenen d'altres regions i
utilitzen models extensius que provoquen alts nivells de deteriorament del sòl i avanç de la frontera
agrícola.
Atès que el ramader mitjà té una major capacitat adquisitiva en relació a l'agricultura, part dels productors
acaben treballant com a jornalers dels ramaders abandonant així les seves terres cultivades (tant les terres
per al autoabastiment com per obtenir un excedent). Actualment, la frontera productiva avança anualment
de
forma
innecessària
i
sense
control.
Els productors i les productores tenen greus dificultats per entrar al mercat. La baixa qualitat dels
productes, la pràctica d'emmagatzematge incorrecta, el mal estat de les comunicacions terrestres, així com
l'escàs coneixement dels canals i sistemes de comercialització dificulten el desenvolupament del sector
agrícola a San Miguelito.

Actuació
Donada la realitat descrita, per aconseguir un canvi en el sistema socioeconòmic agropecuari i forestal
respectuós amb el medi ambient gestionat pels i les productores de la zona, Desos actua en les següents
línies, que fonamentalment són les mateixes que hi ha als territoris del Kukra River però adaptant-se a
l’entorn de San Miguelito:
-

-

Millora de la qualitat i quantitat de la producció
Horticultura domèstica i horts escolars
Diversificació dels conreus
Introducció del sistema silvipastoril
Formació
Impuls del treball col·lectiu dels productors i productores a través de la formació de
cooperatives: en aquest cas el procés no està tan avançat com a Bluefields. S’està treballant
l’enfortiment de les capacitats de gestió dels productors i les capacitats de treball col·lectiu.
Fons de Crèdit: durant aquest any s’ha posat en marxa i s’ha anat consolidat un fons de crèdit
per promoure i gestionar la concessió de crèdits a productors, associacions i en general a
emprenedors de San Miguelito. Les concessions van acompanyades d’un procés de formació i
assessorament als beneficiaris.

4. PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ I EpD
Desos comparteix el concepte d’educació pel desenvolupament exposat al document L’Educació per al
Desenvolupament: una estratègia imprescindible”, aprovat el Maig ’07 a la Federació catalana d’ONGD.
“L’educació per al desenvolupament s’ha d’entendre com un procés que, a través del coneixement i
l’anàlisi crític de la realitat , genera reflexions, actituds i accions crítiques en les persones i les fa
subjectes responsables i actives (compromeses), a fi de construir una societat civil, tant al Nord com al
Sud, compromesa amb al solidaritat (entesa com a corresponsabilitat en el desenvolupament en què
estem totes les persones implicades) i amb la transformació de les estructures i les relacions injustes.”
I en aquesta direcció treballem per a que l’aprenentatge que es promou es conformi en les següents
dimensions:
- Sensibilització
- Formació
- Investigació
- Incidència política
- Mobilització social
En aquest sentit, Desos realitza les següents accions:
a. ACCIONS INTERNES
A nivell intern s’ha treballat en una doble línia:
Per un costat, donant continuïtat a la formació continuada dels membres de l’entitat, sobretot dels
tècnics/es i dels voluntaris/es.
Les accions de formació que es realitzen a la seu són aquelles adreçades a donar a conèixer els conceptes
bàsics de desenvolupament comunitari sostenible i la cooperació. Partint sempre dels projectes que
desenvolupa l’entitat, del context social i geogràfic en el que els desenvolupa, de la metodologia de
treball i la missió, visió i objectius de Desos. Aquesta formació es realitza bàsicament per membres
vinculats a la pròpia entitat.
Per un altre costat, continuant millorant la nostra pròpia estratègia d’educació per el desenvolupament.
Fruit del debat intern de l’entitat a partir de l’anàlisi dels resultats assolits a les activitats durant l’any, i
seguint les orientacions del document de la FCONGD “L’ Educació per al Desenvolupament: una
estratègia imprescindible”, aprovat el Maig ’07, Desos va millorant i adequant l’estratègia d’educació per
el desenvolupament a desenvolupar.
Desos centra la seva tasca en aquest àmbit d’acció tot utilitzant un tema central vertebrador de reflexions
i proactiu, que consideri al ciutadà i la ciutadana com actor portador d’opinió i compromís d’actuació.
El resultat d’aquest plantejament va ser el projecte anomenat “UNA MIRADA DES DEL SUD”,
l’objectiu del qual es facilitar i potenciar una reflexió i debat sobre un dels problemes que vivim en aquest
mon globalitzat, l’equilibri entre les activitats productives i el medi ambient, tot partint de la realitat de
dos municipis rurals de Nicaragua agermanats amb dos catalans. Amb aquesta finalitat, està en procés
d’elaboració una proposta participativa on es considera als ciutadans i ciutadanes interlocutors reflexius,
actius i portadors d’opinió. El repte es acostar la nostre ciutadania al sud, i a partir d’aquest diàleg
repensar una realitat global. Es vol apropar l’ allà i l’ aquí a través d’un tema d’interès comú.

b. ACCIONS EXTERNES
Sensibilització i formació
En el decurs de l’any 2.009, s’han realitzat diverses activitats amb l’objectiu de sensibilitzar a la població
que ens és més propera en referència a la cooperació internacional i el desenvolupament sostenible.
Aquesta tasca parteix de l’experiència directa de l’entitat a Nicaragua i a Perú.
El plantejament per l’any 2009 s’ha centrat principalment en les tres línees d’acció següents:
-

Treball amb universitats:
Objectiu: Reforçar i ampliar les activitats d’educació per el desenvolupament i cooperació a les
universitats catalanes.
Des de fa set anys, Desos treballa amb diverses universitats catalanes en el programa de
cooperació. L’entitat considera important establir sinèrgies de treball complementari per
aconseguir realitzar una cooperació de qualitat, transformadora i de doble direcció. La
participació de professors i estudiants als projectes a través d’estudis i proves pilots tècniques són
importants, però al mateix temps es converteixen en agents sensibilitzadors en el seu sector. En
aquest sentit s’ha avançat en un increment d’activitats de formació i sensibilització a les
Universitats Politècnica de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona.
Aquestes accions han estat desenvolupades gracies a la coordinació entre Desos i les universitats.

-

Treball als municipis agermanats:
Objectiu: Anar estructurant i consolidant xarxes locals a Sant Boi de Llobregat i a Girona per tal
de contribuir a incrementar i enfortir el compromís solidari tot aprofundint en els vincles
d’agemanament entre municipis.

-

Treball general als municipis:
Objectiu: contribuir a incrementar i enfortir el compromís solidari entre els veïns i veïnes dels
diferents municipis on anem concertant la tasca a fer, tant amb els ajuntaments corresponents com
amb els centres educatius, associacions, etc. de cada ciutat o poble.

-

Participació a les jornades i festes de solidaritat:
Objectiu: contribuir a incrementar i enfortir el compromís amb els pobles del sud.
Desos participa a les jornades i festes de la solidaritat de Girona, Barcelona i Sant Boi de
Llobregat.

Metodologia
El fil conductor del treball d’informació – formació són els programes d’actuació que venim
desenvolupant, doncs tenen la virtut de visibilitzar i donar cara a les persones i poblacions dels
municipis del sud. Nosaltres parlem per mitjà de la seva presència, que no és física però que
procurem sigui percebuda com a tal, tot cercant la implicació de la població a través de la divulgació i
reflexió sobre el desenvolupament sostenible en les accions que duem a terme i confrontar-la amb la
nostre realitat, per arribar a confluir en una visió global dels problemes del món i treballar
conjuntament per a transformar-la a millor.
Principals activitats realitzades durant el 2009:
Tallers de formació i sensibilització:
- Cicle cinema solidari de Girona: presentació i posterior debat sobre el documental “Cosechas Amargas”
produït per la Fundación Luciérnaga de Nicaragua. Girona, 24 de febrer.
- Taller a l’Escola La Llotja de Barcelona: “Per què cooperar amb poblacions del Sud”. Barcelona, 11 de
març.

- Taller de presentació del projecte que codesenvolupem als territoris del Kukra River (municipi de
Bluefields) a Nicaragua dirigit a l’equip directiu del CEIP “Santa Fe” de Medinyà al municipi de Sant
Julià de Ramis (Girona). Sant Julià de Ramis, 12 de març.
- Taller d’informació – formació dirigit als voluntaris i voluntàries de l’Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya) que col·laboren en la gestió i desenvolupament dels
projectes de l’entitat. Barcelona, 13 de març.
- Segon taller d’informació – formació dirigit als voluntaris i voluntàries de l’Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya) que col·laboren en la gestió i
desenvolupament dels projectes de l’entitat. Barcelona, 20 d’abril.
- Taller d’informació – formació dirigit als voluntaris i voluntàries de la Fundació La Caixa que
col·laboren en la gestió i desenvolupament dels projectes de l’entitat. Barcelona, 25 d’abril.
- Tercer taller d’informació – formació dirigit als voluntaris i voluntàries de l’Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya) que col·laboren en la gestió i
desenvolupament dels projectes de l’entitat. Barcelona, 5 de maig.
- Segon taller d’informació – formació dirigit als voluntaris i voluntàries de la Fundació La Caixa que
col·laboren en la gestió i desenvolupament dels projectes de l’entitat. Barcelona, 16 de maig.
- Participació en la Jornada d’elaboració del “Pla d’educació pel desenvolupament i foment de
la solidaritat” de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Sant Boi de Llobregat, 25 de juny.
- Tercer taller d’informació – formació dirigit als voluntaris i voluntàries de la Fundació La Caixa que
col·laboren en la gestió i desenvolupament dels projectes de l’entitat. Barcelona, 11 de juliol.
- Taller de presentació del projecte que codesenvolupem als territoris del Kukra River (municipi de
Bluefields) a Nicaragua dirigit a l’equip directiu del IES “Santa Eugènia” de Girona. Girona, 14 de juliol.
- Participació a la Jornada “Municipalisme i Pau”. Sant Boi de Llobregat, 17 de setembre.
- Taller d’intercanvi d’experiències dirigit als voluntaris i voluntàries de la Fundació La Caixa i de
l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (UPC) sobre les tasques desenvolupades durant les
estades de col·laboració en els projectes del Kukra River (Bluefields). Barcelona, 19 de setembre.
- Participació en la Taula rodona organitzada pel “Punt Juvenil” del Districte de Sant Martí (Barcelona),
al Centre Cívic Besos, amb motiu de la celebració de la 3a.Setmana Solidària del Districte de Sant Martí
de Barcelona. 19 d’octubre.
- Taller d’intercanvi d’experiències dirigit als voluntaris i voluntàries de la Fundació La Caixa sobre les
tasques desenvolupades durant les estades de col·laboració en el projecte de San Miguelito. Barcelona,
24 d’octubre.
- Taller amb els/les alumnes de 3er., 4art., 5è. I 6è. d’ESO del CEIP “Santa Fe” de Medinyà, sobre el
projecte del Kukra River (municipi de Bluefields) amb incidència especial sobre el procés d’intercanvi i
agermanament que han iniciat amb l’Escola “Edwin Baltodano” de la comunitat de La Aurora al Kukra
River. Sant Julià de Ramis, 27 d’octubre.
- Presència en la Jornada “El voluntariat en temps de crisi” organitzada per la Fundació La Caixa.
Barcelona, 20 de novembre.
- Participació en la Taula rodona sobre Cooperació i Solidaritat organitzada pel Centre Cívic “Santa
Eugènia”. Girona, 23 de novembre. Exposició fotogràfica sobre els projectes que Desos cogestiona a
Nicaragua, exposada del 21 de novembre al 7 de desembre.
- Segon taller amb els/les alumnes de 3er., 4art., 5è. I 6è. d’ESO del CEIP “Santa Fe” de Medinyà, sobre
el projecte del Kukra River (municipi de Bluefields) amb incidència especial sobre el procés d’intercanvi
i agermanament que han iniciat amb l’Escola “Edwin Baltodano” de la comunitat de La Aurora al Kukra
River. Sant Julià de Ramis, 2 de desembre.

- Participació en la Taula rodona sobre Cooperació i Solidaritat organitzada pel Centre Cívic “Ter”.
Girona, 12 de desembre. Exposició fotogràfica sobre els projectes que Desos cogestiona a Nicaragua,
exposada del 10 de desembre fins al 12 de gener 2010.
Jornades i festes solidàries:
- Presència amb estand a la “Fira d’entitats de Poblenou”. Barcelona, 24 de Maig.
- Presència amb estand a la VII Festa Multicultural de Poblenou (Barcelona): “Un Poble 9 de tots colors”.
Barcelona, 13 de setembre.
- Presència amb estand al Barrejant ’09, la festa de la solidaritat de Sant Boi de Llobregat.
Sant Boi de Llobregat, 2, 3 i 4 d’octubre.
- Presència amb estand a la 3a.Setmana Solidària del Districte de Sant Martí de Barcelona. 14 de
novembre.

Participació i Incidència política
Participació a Consells Municipals
Som membres actius dels:
* Consell Municipal de Sant Boi de Llobregat.
* Consell Municipal de Girona.
* consell del Districte de Sant Martí de Barcelona.

5. RESUM MEMÒRIA ECONÓMICA 2010
VEURE DOCUMENT DE L’AUDITORIA DELS ESTATS FINANCERS DE L’ENTITAT DE
L’ANY 2010.

