MEMÒRIA D’ACTIVITATS

2014

Què és
Desos Opció Solidària?

Els nostres valors

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

•
•
•
•
•
•

Dignitat humana
Justícia social
Igualtat de gènere
Sostenibilitat
Solidaritat
Transparència

Què promovem?
•
•
•
•
•
•

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

just i solidari.

Les nostres línies d’actuació

Projecte agrari d’economia social
al Baix Llobregat

Sensibilització i
Educació pel Desenvolupament

Gestió de projectes de
cooperació internacional

Índex interactiu
Fes click sobre el títol per anar directament a la pàgina seleccionada

BENVINGUDA
COOPERACIÓ LOCAL
Projecte agrari de recuperació d’espais rústics i promoció de l’economia social
Sensibilització i Educació pel Desenvolupament
COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Microcrèdits i economia productiva a San Miguelito
20 anys d’agermanament de Sant Boi amb San Miguelito
EQUIP HUMÀ
PERTINENÇA A XARXES
RESUM DE LA MEMÒRIA ECONÒMICA
COL·LABORA, UNEIX-TE, CONTACTA

Qualsevol nit pot sortir el sol.
Amb aquest desig finalitzàvem l’escrit de presentació
de la Memòria del 2013 i ben cert que durant tot l’any 2014
ens hem esforçat per trobar les oportunitats de fer lluir,
ni que sigui a estones i tímidament, el sol en les nits de crisi
en què encara està immersa la nostra societat.
Els mesos del 2014 han estat, sobretot, de treball intens per dissenyar
i promoure el projecte agrícola i d’economia social que impulsem al municipi de
Sant Boi de Llobregat -que es veurà realitzat en la pràctica a primers del 2015a la vegada que hem donat suport i continuïtat als projectes de cooperació
a Nicaragua. Accions, ambdues, acompanyades de la indispensable tasca de
sensibilització i educació pel desenvolupament que principalment hem realitzat de
forma conjunta amb col·lectius escolars.
Aquesta ha estat la nostra aportació al treball i esforç que compartim amb moltes
altres persones i entitats socials per avançar en la construcció
d’una societat local i global més justa, lliure i solidària.
Us animem a participar-hi activament!

Junta Directiva

3

espais rústics
economia social

Projecte agrari de recuperació d’
i promoció de l’

tat
l ha es
a
i
c
o
s
mia
’econo uport de
d
e
t
c
e
s
re proj
rep el
El nost eleccionat i
aixa” a Social.
C
a
s
l
“
dació
nedori
la Fun ma d’Empre
ra
el Prog
d
s
ió de:
é
c
v
a
r
o
a tra
b
l·la

o
mb ladce Catalunya
a
m
e
t
Comp Generalitatnt de Sant Boi lona

)
rce
me
Ajunta litana de Ba rcelona (UPC
o
a
a
p
y
B
o
de
etr
talun
Àrea M d’Agricultura noms de Ca
r
rò
Superio Enginyers Ag ància
’
Escola
d
l
Dist
i Oficia niversitat a
sos
Col·leg
U
e Page
d
regat
ió
n
U
ix Llob arca
a
B
l
e
com
grari d
Parc A ersones de la
p
i
s
Entitat

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.
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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. A finals del 2014, Desos hi localitza 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. Desos treballa per tornar a posar en valor aquestes parcel·les a través de l’economia social i, amb
aquest objectiu, el 2015 llogarem la parcel·la per iniciar la primera fase del projecte agrari.

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.
Durant el 2014, Desos ha continuat treballant per retornar l’ús agrícola a aquests terrenys: ens hem reunit amb
diversos partits polítics d’àmbit local per demanar que incorporin la recuperació d’aquests terrenys en els seus
programes electorals, així com hem incidit per deslligar la situació jurídica que envolta la seva propietat.

Els objectius
• Creació d’una cooperativa agrícola de
producció i comercialització de verdures, hortalisses
i fruits ecològics
• 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
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Projecte agrari de recuperació d’
i promoció de l’

Què volem aconseguir?

Què més hem fet el 2014?
L’Obra Social la Caixa dóna suport al projecte agrari Pla d’en Mas
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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 quals treballem.

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.

El projecte d’economia social impulsat per Desos
és una de les 20 iniciatives guanyadores de la
convocatòria 2013 d’Emprenedoria Social de
la Caixa. El reconeixement inclou una dotació
de 25.000 euros, formació a l’IESE Business
School, assessoria jurídica d’Uría Menéndez i
acompanyament gerencial durant un any de la
mà de Tàndem Social. El conseller d’Economia i
Empresa, Felip Puig, i el director de l’Obra Social,
Albert Sòria, van atorgar els diplomes als projectes
guanyadors en un acte que es va celebrar el 31 de
març al Palau Macaya.

L’equip d’emprenedors del projecte Pla d’en Mas participem al curs
d’Iniciativa emprenedora social a l’IESE Business School
Aquesta formació, dirigida a les persones i entitats
dels projectes guanyadors de la convocatòria de la
Caixa, vol oferir als participants les eines necessàries
per iniciar i dirigir els seus negocis socials, a més
de formar part d’una xarxa d’emprenedors d’àmbit
estatal. La formació va tenir lloc entre abril i octubre
i ha incidit sobre diferents aspectes: comptabilitat
financera, comercialització i tècniques de venda,
lideratge d’equips, gestió de conflictes o presa de
decisions, entre d’altres.

Elaborem un vídeo de presentació del projecte

No et perdis el vídeo de presentació del projecte,
elaborat amb el suport de La Caixa.
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Sensibilització
i

Educació pel Desenvolupament

Desos promou la construcció del diàleg, la reflexió, l’opinió i la implicació de la ciutadania del Nord
amb les poblacions del Sud, perquè creiem que les problemàtiques socials i ambientals que afrontem,
tant a nivell local com global, són una responsabilitat compartida entre persones, comunitats i
països. Volem sensibilitzar sobre les causes estructurals que generen desigualtats entre el Nord i
el Sud i motivar la ciutadania a informar-se, reflexionar i implicar-se en processos de transformació
social i econòmica cap a una societat global millor i en pau.

Sensibilització
al carrer
17 de maig
Desos participa en la
36ena Fira d’Entitats
i Artesans coincidint
amb les Festes de
Maig del Poblenou.
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4 i 5 d’octubre
Desos participa un any més al Barrejant, la Trobada de la Cooperació i la Solidaritat de Sant Boi. Xerrades, exposicions, concerts,
cinema i activitats infantils sota el lema ‘Construïm la Pau’. Com cada any, Desos participa amb un estand a la fira d’entitats per
apropar els nostres projectes als veïns i veïnes de Sant Boi, tant les activitats que Desos desenvolupa a Nicaragua, com els nous
projectes que estem engegant a nivell local. Malgrat la pluja de la nit de dissabte, el Barrejant s’ha celebrat amb sol i una bona
afluència de gent. Gràcies a la organització i a totes les persones que ens doneu suport!

Educació
pel
Desenvolupament

Treballem amb la comunitat educativa a favor d'un món més just i
sostenible en el qual es respectin els drets humans i es garanteixi
una vida digna per a totes les persones del planeta. Promovem
tallers participatius perseguint la presa de consciència de l’alumnat,
docents i famílies sobre els drets humans i les conseqüències dels
nostres hàbits i accions sobre el planeta i la comunitat tant del Nord
com del Sud. Construïm coneixement de forma col·lectiva partint
de realitats concretes per dissenyar de forma conjunta Projectes de
Centre adaptats a les necessitats, inquietuds i particularitats de cada
context. Oferim formació, recursos i acompanyament per apoderar
l’equip docent en l’aplicació de l’Educació per al Desenvolupament
a les aules.

Transversalització del Dret a l’Alimentació
Al setembre, Desos engega un projecte de sensibilització sobre el Dret a l’Alimentació amb les escoles
Parellada i Ciutat Cooperativa de Sant Boi de Llobregat. A través de diferents tallers i activitats de
sensibilització, el projecte ha apropat el dret a una alimentació sana, sostenible i de proximitat a 40
mestres i 600 alumnes d’entre 3 i 11 anys.

Què volem?

Com ho fem?

Contribuir a generar un canvi de valors relacionats
amb el dret a l’alimentació que ens permeti
caminar cap a un model de desenvolupament
social, ambiental i econòmic més just i sostenible
per a tota la població mundial.

Promovent la reflexió de la comunitat educativa
al voltant de les conseqüències del nostre
model alimentari actual tant al Nord com al Sud
i introduïnt alternatives sostenibles a través de
tallers participatius.

Components del projecte

Finançament

•
•
•
•

45.590 euros

Consciència social i ambiental
Producció d’aliments al Nord i al Sud
Agroecologia i consum responsable
Hàbits saludables

Aliats del projecte
• VSF Justícia Alimentària Global
• Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Finançadors del projecte
• Àrea Metropolitana de Barcelona
• Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament
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Educació pel Desenvolupament
Treballem amb l’equip docent per afavorir l’apoderament
A l’inici del curs, ens reunim amb l’equip de
coordinació docent per definir el Pla d’Acció
per al curs 2014-2015. El projecte es dissenya
de forma participativa atenent a les necessitats
específiques de cada centre.
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A l’octubre, l’equip docent participa al taller
fomatiu d’Introducció al dret a l’alimentació, a
càrrec de VSF Justícia Alimentària Global, amb
l’objectiu d’aprofundir sobre les relacions NordSud i oferir eines i recursos per al treball a l’aula.
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Introduïm l’Aloja com a fil conductor del projecte
L’Aloja, una científica provinent de l’any 2033, apareix per sorpresa a l’escola. Algú li ha explicat que
trobarà nens i nenes que l’ajudaran a evitar un futur destruït i contaminat, treballant per canviar
el seu present i fer del món un lloc més just i sostenible. A través de les missions proposades per
l’Aloja en les seves visites als centres, els infants han reflexionat sobre les conseqüències de les seves
accions sobre el planeta i han incorporat actituds responsables i hàbits saludables i sostenibles.

Celebrem les Jornades Culturals a Ciutat Cooperativa
Organitzem tres dies intensos de tallers i activitats al voltant del dret a l’alimentació per donar la
benvinguda al projecte. Els més petits reben la visita de La Masovera, que els aproparà els productes
del mercat a través de contes i cançons. Mentrestant, els grans participen als tallers sobre la mel i
el sucre per conéixer els secrets que amaguen aquests productes. Finalitzem les jornades amb un
concurs de cuina on elaborem receptes amb aliments ecològics, de proximitat i de temporada.

Cooperació Internacional
Desos 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 de les persones al Sud. El nostre objectiu és establir i potenciar vincles d’amistat,
cooperació i intercanvi entre les persones, comunitats i societats dels diferents països.
Promovem la participació activa dels ciutadans en les activitats i treballem 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. La nostra estratègia d’actuació
a Nicaragua es basa en la concentració d’esforços en municipis concrets i en el treball conjunt amb
les contraparts, realitzat amb un compromís de permanència lligat a la voluntat de les persones,
entitats i institucions de les poblacions on actuem.

Les nostres línies d’actuació
• Suport a l’enfortiment de les cooperatives
• Millora dels sistemes de producció, gestió i comercialització amb respecte al medi ambient
• Sostenibilitat dels Fons de Crèdit per a la Promoció de l’Economia Local
Els projectes que desenvolupem tenen el comú denominador de promoure la sobirania i la seguretat
alimentària, la cohesió social, l’enfortiment del teixit econòmic, l’apoderament i l’equitat de gènere.

On actuem?

Bluefields, Kukra River

Què ha passat el 2014?
Aquest 2014 hem celebrat els 20 anys d’agermanament de Sant Boi de Llobregat amb el municipi
nicaragüenc de San Miguelito. Vint anys després d’aquesta aliança i donada la recessió econòmica
i la manca de finançament, hem vetllat per la sostenibilitat dels projectes desenvolupats a San
Miguelito i al Kukra River (Nicaragua) oferint suport tècnic i dedicant una part important dels esforços
a l’autosostenibilitat del Fons de Crèdit per a la Promoció de l’Economia Local de San Miguelito,
com a instrument d’enfortiment de les economies familiars i del teixit associatiu a través de les
cooperatives de productors i productores.

12

NICARAGUA

	
  

La intervenció es localitza a una desena de
comunitats al voltant del riu Kukra, que pertanyen
al municipi de Bluefields. Es tracta d’una zona aïllada tant
geogràficament -ja que l’únic accés és per via aquàtica utilitzant
petites barques- com administrativament -sobretot pel que
fa als serveis d’assistència, sanitat, aprovisionament d’aigua
potable, habitatge digne i educació-. Aquest aillament dificulta el
desenvolupament humà dels seus habitants i el desenvolupament
econòmic de la regió. La principal activitat econòmica és l’agricultura
de subsistència i, de manera irregular, el comerç local
informal, a més de la ramaderia.

San Miguelito
L’actuació té lloc a 14 comunitats de San Miguelito,
ubicat al Departamento Río San Juan.
D’una població de prop de 17.000 habitants,
el 93% es dedica a treballs relacionats amb el camp
i orientats a l’autoabastiment.
El sistema agropecuari i forestal està fortament debilitat a la zona.
Les collites són escasses i de baixa qualitat
a causa de les característiques deficients de les llavors
i la utilització de tècniques inadequades i insostenibles.
Si bé el territori no està tan aïllat com al Kukra River,
els productors tenen greus dificultats per entrar al mercat.
La baixa qualitat dels productes, la pràctica d’emmagatzematge incorrecta
i l’escàs coneixement dels canals de comercialització
dificulten el desenvolupament del sector agrícola
a San Miguelito.
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Microcrèdits i economia productiva
a

San Miguelito
180 famílies participants

20 anys d’agermanament
de Sant Boi amb San Miguelito
Aquest 2014, Sant Boi ha celebrat 20 anys d’agermanament, 20 anys de cooperació santboiana, un
projecte que s’emmarca en la commemoració dels vint anys d’agermanament de la ciutat de Sant Boi
amb el muncipi nicaragüenc de San Miguelito.

46%

Dones
54%

Homes

San Miguelito

Actuació

	
  

A través del Fons de Crèdit per a la Promoció de l’Economia Local volem impulsar i millorar les
condicions de vida en les 14 comunitats focals del municipi de San Miguelito, tant a nivell econòmic,
com productiu i social.

A través de diverses activitats s’han volgut
visibilitzar els processos de transformació que han
viscut ambdós municipis al llarg d’aquests anys.
El resultat: un espai de reflexió, una exposició
fotogràfica, un documental audiovisual i el llibre
Agermanades, d’infants a infants.

El projecte pretén incidir en dos aspectes:
• Promoció i entrega de crèdits per impulsar l’activitat productiva, amb la implementació de
pràctiques respectuoses amb el medi ambient i que millorin el nivell econòmic de les comunitats
• Orientació tècnica integral als beneficiaris participants sobre grans bàsics, hortalisses, cacau i
silvopastoril, amb implementació de pràctiques amigables amb el medi ambient que donin més
innocuïtat als productes cultivats
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A més a més, el projecte contempla els següents eixos transversals: equitat de gènere, protecció del
medi ambient, promoció dels drets humans i apoderament de la ciutadania.

Èxits assolits
•
•
•
•
•

Augmentats un 30% els ingressos familiars dels beneficiaris
Rebudes, tramitades i desemborsades 24 sol·licituds de crèdit
Realitzat el seguiment i suport tècnic integral als 24 projectes
finançats i als projectes d’anys anteriors (encara en curs)
Difoses les activitats del Fons de Crèdit a Radio Humedales i a
d’altres mitjans escrits de San Miguelito
Realitzada una formació específica a la tècnica responsable del
Fons de Crèdit

Components del programa

Aliats del projecte

•
•
•
•
•

• Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
• Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Horticultura
Cacau
Silvopastoril
Grans bàsics
Cooperativisme

De l’economia de subsistència a l’economia productiva
La tasca de Desos a San Miguelito s’ha orientat a
donar suport als sistemes de producció, gestió i
comercialització agropecuària i forestal per contribuir
a la millora de les condicions de vida dels habitants
de 10 comunitats rurals de San Miguelito.
Hem contribuït a la millora i augment de la qualitat
productiva amb el compromís de bones pràctiques
agropecuàries, a la diversificació i increment de la
producció de cacau i grans bàsics, al desenvolupament
d’una producció ramadera amb respecte pel medi
ambient i al Fons de crèdit per finançar iniciatives
vinculades als components productius del projecte.
Alhora, i en el marc del projecte, es va estimular
la creació d’una cooperativa de productors/es per
poder organitzar la producció de manera col·lectiva
a les comunitats focals de San Miguelito. Per això es
va adquirir un terreny, es va construir un equipament
comunitari i un magatzem per al gra i es va posar
en funcionament una finca experimental per provar
el funcionament de nous cultius i crear un banc de
llavors.

En aquest vídeo, Desos fa balanç de l'impacte
d'aquesta cooperació. Coneix la nostra tasca a San
Miguelito a través del fons de crèdit i la cooperativa
agrícola!
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Equip humà

Pertinença a xarxes

La Junta Directiva
President
Vicepresident
Secretari
Tresorer
Vocals		
		
		
		

Xavier Vila Blanche
Jesús Sanz Mur
Eduard Ros Prat
Julio Martínez de la Fuente
Juan Antonio Madueño Rosa
José Sánchez Sánchez
Andreu Solà Tey
Ana Román Suárez

220 socis
i sòcies

25 voluntaris
i voluntàries

• LaFede.cat, organitzacions per a la justícia global
• Consell Municipal de Cooperació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
• Xarxa de Voluntariat de Sant Boi
• Xarxa d’Emprenedors Socials de “la Caixa”

Petites satisfaccions del 2014
Neix la Xarxa de Voluntariat de Sant Boi

16

L’equip tècnic
A Catalunya
Direcció		

Administració
			
Coordinació 		
de projectes

A Nicaragua
Xavier Vila (voluntari)
Antonio Montesinos (voluntari)
Jesús Sanz (voluntari)
Rebeca Segura
(contractada des de maig de 2014)

Comunicació i
Andrea Freixas
Educació pel 		
(contractada des de maig de 2014)
Desenvolupament

Voluntariat tècnic
permanent 		
				
				

J. Antonio Madueño
Gerard Porqueres
Julio Martínez
José Sánchez

Andreu Solà
Eduard Ros
Ana Román
Joan Vila

Representació
i coordinació
general
Coordinació
tècnica

Franklin Briceño
Martínez
Genoveva Gaitán
Matamoros

DESOS s'adhereix a la Xarxa de Voluntariat de Sant Boi, una
iniciativa conjunta d'entitats i organismes locals que volem
promoure el voluntariat a la ciutat. Des de Desos ens sumem
a la Xarxa amb la voluntat d’establir sinèrgies, de fomentar la
participació ciutadana i d’unir esforços que reverteixin en la
tasca social que s’està desenvolupant a la ciutat.
El 20 de gener va tenir lloc a Can Massallera l’acte de
presentació pública de la Xarxa de Voluntariat de Sant Boi.
Dotze associacions locals hem promogut la creació d’aquest
organisme per potenciar a la ciutat la pràctica del voluntariat
i el treball en xarxa entre entitats. Durant l’acte vam presentar
la pàgina web.
La presentació de la Xarxa de Voluntariat, que va comptar amb
la presència de prop d’un centenar de persones, va anar a
càrrec de l’alcaldessa, Lluïsa Moret. La Responsable Provincial
de Voluntariat de l’orde hospitalari de Sant Joan de Déu,
Immaculada Merino, va continuar amb una ponència sobre la
naturalesa del voluntariat, la situació actual i les perspectives
de futur.
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Resum de la memòria econòmica
Compte de resultats

Balanç simplificat
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Consulta l’Auditoria Econòmica completa

Consulta l’Auditoria Econòmica completa

COL·LABORA
Comparteix el nostre missatge
Suma’t al voluntariat
Fes una aportació econòmica
La Caixa IBAN ES35 2100 3261 7122 0016 1339

Fes-te soci

UNEIX-TE

CONTACTA
Casal de barri Casablanca
Carrer Badajoz, 2.
Sant Boi de Llobregat

www.desos.santboi.net

desos@pangea.org

