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Qui som?
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 de les persones.

El nostre objectiu
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 la gestió de projectes, així com l’exercici de
tasques de formació i sensibilització.

“Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado”
Silvio Rodríguez

ÍNDEX

Doncs això, seguim caminant. I hem estès transparents
paraigües de colors tot seguint el ritme dels projectes, amb un
de nou dedicat a promoure l’agricultura ecològica de proximitat
i la recuperació mediambiental, en la confiança –treballantla- i l’esperança –gaudint-la- de què, com canta en Jaume Sisa,
“Qualsevol nit pot sortir el sol”.
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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.

Quina és l’estratègia?
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. La
nostra estratègia d’actuació 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

ON ACTUEM?
	
  

	
  

NICARAGUA

Les nostres línies d’actuació
•
•
•
•

Recuperació del cacau acriollat nicaragüenc
Enfortiment i consolidació de cooperatives
Millora dels sistemes de producció, gestió i comercialització amb respecte al medi ambient
Augment dels Fons de Crèdit a la Promoció de l’Economia Local i posada en marxa dels Bancs de Llavors

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’empoderament i l’equitat de gènere.
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Bluefields, Kukra River

	
  

	
  
	
  

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

Waslala

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.

És un municipi de la Regió
Autònoma de l’Atlàntic Nord,
atès pel departament de Matagalpa.
Format per 20 comarques i 70
comunitats, té una població majoritàriament
rural. Waslala agrupa més de dos mil
agricultors actius i és el principal productor
de cacau de la zona, amb una producció
per sobre de 300 tones. Degut a la manca
d’infraestructures i la falta de formació dels
camperols, gran part del terreny òptim pel
conreu del cacau no es treballa. Aquesta
localitat està ubicada en el parc natural de
Bosawás, una de les àrees protegides més
importants, declarada Reserva
de la Biosfera.

Rancho Grande
Rancho Grande forma part del departament de Matagalpa i està format per 22
comarques. La població és de 26.223 habitants, dels quals 24.575 són població
rural. La principal activitat productiva és l’agricultura (cacau i cafè), després la
ramaderia. La tala massiva de boscos, sequeres, erosió dels sòls, desbordament
de rius… provoquen desforestació en tota la zona. El municipi de Rancho Grande
es troba a la Reserva de la Gran Cerra de Kuskawas, declarada àrea protegida.
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Recuperació del cacau crioll nicaragüenc i enfortiment del teixit econòmic i la cohesió social
342 beneficiaris directes
Waslala 	
  

	
  

Rancho Grande

	
  

	
  

San Miguelito

Actuació

Waslala
Rancho Grande

Bluefields

San Miguelito

Kukra River

Kukra River

	
  

A través de programes de desenvolupament econòmic i social, el projecte pretén oferir les eines necessàries per
passar d’un sistema de subsistència a una economia productiva, traient el màxim profit de la terra i mantenint un
equilibri amb la mateixa. L’objectiu: afavorir l’alimentació de la població, desenvolupar l’agricultura i la ramaderia i
enfortir als petits productors per tal que assoleixin el seu màxim rendiment amb els seus propis recursos.
Les principals activitats que es duen a terme són:
•
L’impuls de l’horticultura familiar i escolar
•
L’obtenció de bancs de llavors de grans bàsics
•
Sistemes silvopastorils de ramaderia
•
Consolidació del fons de crèdit a la producció
•
Formació i constitució de 3 cooperatives de productors
D’altra banda, el projecte contempla la promoció de la planta de cacau acriollat com a producte de qualitat,
capaç d’aportar valor afegit a la producció local per augmentar la qualitat i el preu de venda del cacau. En aquest
àmbit, Desos compta des del 2012 amb l’experiència de Kab ku’h com a entitat agrupada.

Resultat aconseguit
Empeltades i cultivades amb èxit
5.416 plantes de cacau acriollat
nicaragüenc i format l’equip tècnic
i els beneficiaris sobre el seu cultiu,
manteniment i transformació
Enfortides les cooperatives
COOPMULKRI (a Bluefields) i
COODESFAM (a San Miguelito)
i establerta, en finalitzar el
projecte, la cooperativa de Rancho
Grande, com a instruments
socials i comunitaris d’impuls de
l’economia local

Activitats realitzades
•
•
•
•
•
•
•
•

Millorats els sistemes
de producció, gestió i
comercialització, aportant valor
afegit als productes agropecuaris
a través de processos de
transformació i comercialització,
amb respecte al medi ambient i
enfocament de gènere

•
•
•
•
•
•
•

Empeltades i cultivades 5.416 plantes de cacau acriollat
Realitzades 15 capacitacions a productors i equips tècnics
dels quatre municipis
Construïda una màquina fermentadora, una assecadora i
una nau de processament de cacau al Kukra River
Organitzades, legalitzades i en funcionament 3 cooperatives
Realitzades 15 capacitacions sobre tècniques agropecuàries,
cooperativisme, gestió i administració, igualtat de gènere i
biodiversitat als cooperativistes dels quatre municipis
Signat un conveni de col·laboració entre les 3 cooperatives
per fer una estratègia conjunta de producció i comercialització
Realitzat un Pla Bàsic de Comercialització al Kukra River i a
San Miguelito
Introduïts sistemes de producció respectuosos amb el medi
ambient en un 10% de la població de les comunitats focals
Augmentat l’assessorament tècnic sobre el terreny en un 20%
Ampliades i consolidades les activitats sobre cultius
experimentals i la seva aplicació en el dia a dia dels productors
Augmentades en un 15% les zones degradades reforestades
Construïdes 6 sitges a San Miguelito per
l’emmagatzematge de grans bàsics
Establerts sistemes d’energia solar en les construccions ubicades
a la finca experimental de San Miguelito i el Kukra River
Augmentat en un 30% el valor global dels productes agropecuaris
a través dels processos de transformació i comercialització
Finalitzat 1 estudi sobre l’increment i diversificació dels
horts familiars i col.lectius

%
Consecució
100%

70%

90%

Per què no hem assolit el 100% dels resultats previstos?

x La cooperativa de Waslala finalment no s’ha constituït

Els productors de la zona són persones joves que tot just comencen a engegar les seves pròpies plantacions
de cacau. Tot i que es van desenvolupar diverses reunions de grup, no hi ha hagut temps que els productors
es constituïssin com a cooperativa durant el 2013.

Components
del programa

Aliats del projecte

•
•
•

Finançament
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Cacau
Grans bàsics i horticultura
Ramaderia i Reforestació

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

100.000 euros

x La Tienda Campesina a San Miguelito no s’ha posat en marxa

L’experiència al Kukra River va demostrar que abans d’iniciar una nova activitat, calia consolidar la cooperativa
per assegurar-ne l’èxit. Tenint en compte la recent creació de la cooperativa de San Miguelito, es va decidir
no posar en marxa la Tienda Campesina durant el 2013. El crèdit que estava previst destinar-hi finalment es
va invertir en la compra de grans bàsics per continuar la tasca de comercialització.

x Es finalitza un dels tres treballs de final de carrera planificats

Durant el 2013, s’entrega el treball ‘Procés de transformació del cacau en xocolata i altres derivats a San
Miguelito’, com a treball de final de carrera d’un estudiant d’Enginyeria Agrònoma de la Universitat Politècnica.
Els altres dos treballs planificats, han estat entregats durant el 2014.
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Microcrèdits i economia productiva
180 famílies participants
24 nous crèdits concedits

Resultat aconseguit

Activitats realitzades
•

46%
	
  

San Miguelito

Actuació

•

Dones
	
  

Gestionat un Fons de Crèdit de
135.000$ per a la Promoció de
l’Economia Local de San Miguelito,
promovent la millora econòmica i
social del municipi

54%

Homes

•
•
•

El projecte pretén 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.
El projecte pretén incidir en tres 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
• A través de la cooperativa COODESFAM R.L, promoure la provisió i comercialització de la producció dels seus
associats per rebre majors ingressos econòmics familiars

•

%
Consecució

Augmentats un 30% els ingressos familiars dels
beneficiaris de microcrèdits
Rebudes, tramitades i desemborsades 24
sol·licituds de crèdit
Suport tècnic i econòmic a través d’un crèdit a
la cooperativa COODESFAM
Realitzat el seguiment i suport tècnic integral
als 24 projectes finançats + els 40 projectes
d’anys anteriors (en curs)
Difoses les activitats del Fons de Crèdit a Radio
Humedales i a d’altres mitjans escrits de San
Miguelito
Realitzada una formació continuada a l’equip
tècnic responsable del Fons de Crèdit

97,5%

Per què no hem assolit el 100% dels resultats previstos?

x

El projecte preveia la concessió de 25 crèdits durant el 2013 i finalment se n’han concedit 24.

A més a més, el projecte contempla uns eixos transversals: equitat de gènere, protecció del medi ambient,
promoció dels drets humans i empoderament de la ciutadania.

Components
del programa

Aliats del projecte

•
•
•
•
•

Finançament
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Horticultura
Cacau
Silvopastoril
Grans bàsics
Cooperativa

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

9.000 euros
(del 14 de juny a l’1 de novembre de 2013)
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COOPERACIÓ LOCAL
PLA D’EN MAS
El projecte agrari Pla d’en Mas pretén recuperar un espai rústic de 29 hectàrees, actualment abandonat
i degradat, per posar-lo en valor promovent l’agricultura ecològica periurbana a Sant Boi de Llobregat.
L’objectiu és potenciar una relació de proximitat entre la producció agrària i els consumidors, impulsant
la creació d’ocupació que incideixi en la millora de les condicions de vida de les persones en situació o risc
d’exclusió social de la comarca del Baix Llobregat. Es tracta d’un projecte pilot que, amb el suport de la
Generalitat de Catalunya, es vol replicar en altres territoris del país per recuperar terres ermes.

El context
•
•
•
•
•
•

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

Els objectius
• Recuperació mediambiental i posada en valor
del Pla d’en Mas a través de l’agricultura ecològica

• 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

La finca
Ubicada dins el Parc Agrari del Baix llobregat,
pertanyent al terme municipal de Sant Boi de
Llobregat.
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Al 2013
Desos ha mantingut diverses
reunions amb entitats i administracions
que donen suport al projecte:
Generalitat de Catalunya, Àrea
Metropolitana de Barcelona, Universitat
Politècnica, Universitat a Distància, Unió
de Pagesos, Parc Agrari, Ajuntament de
Sant Boi i entitats de la ciutat.
Al llarg del 2014, s’han establert acords i
s’han signat convenis de
col·laboració.

El projecte d’economia
social Pla d’en Mas ha estat
seleccionat el 2014 pel Programa
d’Emprenedoria Social de “la Caixa”.
El reconeixement inclou una dotació de
25.000 euros, formació a l’IESE Business
School, acompanyament gerencial
durant un any i formar part de la Xarxa
d’Emprenedors Socials de “la Caixa”.
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SENSIBILITZACIÓ
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.

Participació en diverses fires i jornades solidàries

A través de tallers, debats, fires i projeccions de documentals , 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.

Tallers de sensibilització

Desos participa en la 35ena Fira d’Entitats i Artesans coincidint amb les Festes de Maig del Poblenou. 		

19 de maig

Una vuitantena d’alumnes del CEIP Parellada de Sant Boi participen en un taller d’Educació pel Desenvolupament al voltant de la
Sobirania Alimentària. Els tallers s’han realitzat al novembre amb les aules de 3r i 4t curs de l’escola, organitzats per Veterinaris sense
fronteres i DESOS Opció Solidària, amb el suport de l’àrea de Solidaritat, Cooperació i Pau de l’Ajuntament de Sant Boi.

Al desembre,
Desos es reuneix amb Veterinaris Sense Fronteres per presentar
de forma conjunta un projecte d’Educació pel Desenvolupament dirigit a les
escoles de Sant Boi. Durant el 2014, l’Àrea Metropolitana de Barcelona ens
ha atorgat una subvenció per a dur a terme la iniciativa el proper curs.

Formació als cooperants

Desos participa un any més a la Festa Multicultural del Poblenou amb un stand d’artesania nicaragüenca.

Primera jornada de formació als cinc cooperants de la Fundació La Caixa que s’han traslladat a Nicaragua, entre els mesos de juny
i setembre, per col·laborar amb els projectes que Desos té en marxa a San Miguelito i Bluefields. 			
4 de maig

Desos participa en la 18a Mostra d’Associacions de Barcelona, celebrada en el marc
de les Festes de la Mercè, amb un stand a la Llotja d’entitats. 21, 22 i 24 de setembre
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8 de setembre

Presentació del documental “Kukra River,
la riquesa a preservar”. 24 de setembre
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EQUIP HUMÀ

PERTINENÇA A XARXES

DESOS Opció Solidària aposta per un equip de treball estable i professional que permeti la consolidació de
les tasques de Cooperació Internacional i Educació pel Desenvolupament.
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

240 socis
25 voluntaris

•

Federació Catalana d’ONGD

•

Consell Municipal de Cooperació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

•

Consell Municipal de Cooperació del Districte de Sant Martí (Barcelona)

6 cooperants

L’EQUIP TÈCNIC
A Catalunya
Direcció: Xavier Vila Blanche (voluntari)
Administració: Antonio Montesinos (voluntari), Jesús Sanz Mur (voluntari)

PETITES SATISFACCIONS DEL 2013

Coordinació de projectes: Rebeca Segura Alonso (contractada de gener a octubre de 2013)
Coordinació de projectes: Sara Silvestre Martínez (contractada de maig a setembre de 2013)
Voluntariat permanent de cooperació: Andreu Solà, Gerard Porqueres, Julio Martínez, José Sánchez
Voluntariat permanent de sensibilització: Juan Antonio Madueño, Fructuoso García, Eduard Ros,
					
Luna Haro, Anna Cañigueral, Anna de las Heras
A Nicaragua
Coordinador general: Saúl Sandors
Tècnics agrònoms al Kukra River:
						
						
						
						
Administradora al Kukra River:

‘Kukra River, la riquesa a preservar’, un film creat per Luna
Haro i Anna Cañigueral per a DESOS Opció Solidària, ha
estat seleccionat pel Festival Internacional de Cinema i Medi
ambient de Saragossa entre els curtmetratges favorits.

Mario Álvarez
Olga Vílchez
Abel López
Santos Reyes
Francisco López
María Inés Alarcón

Coordinadora de cooperatives a San Miguelito: Genoveva Gaitán

345 euros recaptats en una campanya de micromecenatge

Administradora a San Miguelito:

Gràcies a una trentena de persones que ens han donat
suport a través de la plataforma Worldcoo, la campanya
ha aconseguit 345 euros que s’han aplicat en la compra de
llavors per al projecte de cacau al Kukra River.

Tècnics agrònoms a San Miguelito:
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El documental de DESOS entre els curtmetratges favorits
de l’ECOZINE FILM FESTIVAL de Saragossa!

Maykeling Sequeira
Florentín Salablanca
Jorge Luís Aguilar
Bismarck Enríquez
Omar Sánchez

Coordinador de cacau a Waslala i Rancho Grande: Édgar Rivera
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RESUM DE LA MEMÒRIA ECONÒMICA
COMPTE DE RESULTATS

15

BALANÇ SIMPLIFICAT
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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
93 630 51 26 / 608 064 600

