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Què és 
Desos Opció Solidària?

Els nostres valors
•	 Dignitat	humana
•	 Justícia	social
•	 Igualtat	de	gènere
•	 Sostenibilitat
•	 Solidaritat
•	 Transparència

•	 Desenvolupament	social	i	econòmic

•	 Agricultura	ecològica	i	de	proximitat	

•	 Sobirania	alimentària	i	sostenibilitat	mediambiental

•	 Cooperativisme

•	 Igualtat	de	gènere

•	 Sensibilització	i	Educació	per	a	la	Justícia	Global

•	 Formació	i	inserció	sociolaboral

Què promovem?

Som	una	ONG	dedicada	a	promoure	
un	desenvolupament	social	i	ambiental	just	i	sostenible	

a	través	de	l’impuls	i	gestió	de	projectes	de	
Cooperació internacional,	Educació per a la Justícia Global	

i	Economia social.

Des	del	2001,	treballem	per	millorar	i	dignificar	les	condicions	
de	vida	de	les	persones	i	col·lectius	en	situacions	més	

vulnerables,	tant	als	països	més	empobrits	com	a	casa	nostra.
L’objectiu: aconseguir	el	desenvolupament	equitatiu	i	

harmònic	de	la	societat,	caminant	cap	un	món	
més just i solidari.
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Les nostres línies d’actuació

Gestió de projectes de 
cooperació internacional

Sensibilització i Educació per a la 
Justícia Global

Central Parc del Baix Llobregat
Projecte agrari d’economia social

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

Índex interactiu
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Podem	 parlar	 d’un	 any	 especialment	
rellevant?	De	ben	segur	que	la	resposta	
vindrà	condicionada	per	com	l’ha	viscut	
cada	 persona	 o	 col·lectiu.	 I	 la	 nostra	
entitat,	com	moltes	altres	de	Catalunya,	
ha	viscut	el	2017	enmig	d’un	clima	social,	
polític	 i	econòmic	excepcional.	Malgrat	
que	l’economia	apuntava	a	un	canvi	de	
tendència	cap	a	millor,	més	macro	que	
efectiu	per	a	la	gran	part	de	la	població,	
la	percepció	ha	estat	de	 trobar-nos	en	
una	situació	de	gran	tensió	política.

La	 confrontació	 de	model	 de	 vida	 i	 de	
manera	de	ser	entre	Catalunya	i	 l’Estat	
Espanyol	 n’és	 el	 detonant	 més	 visible	
però	no	l’únic.	Un	altre	element	clau	és	la	
presència	cada	vegada	més	evident	del	
poder	financer	global.	Aquest	ha	afectat	
les	 condicions	 de	 vida	 de	 la	 població:	
educació,	 salut,	 economia,	 treball,	
habitatge,	benestar	general	i	individual,	
relacions	internacionals...	i	ha	ocasionat	
una	 progressiva	 pèrdua	 de	 qualitat	 de	



La Junta Directiva

vida	 en	 relació	 als	 nivells	 assolits	 amb	
anterioritat.	 És	 redundant	 que	 any	 rere	
any	fem	esment	d’aquesta	darrera	deriva,	
però	no	hi	ha	altra	remei	que	denunciar	
aquesta	 greu	 llosa	 d’egoisme,	 avarícia	
i	 afany	de	poder	 i	domini	que	 se’ns	 vol	
imposar.

I	 fet	 l’esment,	 volem	 comentar	 que	
per	 Desos	 Opció	 Solidària	 aquest	
ha	 estat	 un	 any	 de	 millora,	 fet	 que	
aparentment	 sembla	 contradir	 tot	 el	
que	 hem	 esmentat	 anteriorment,	 però	
no	 és	 així.	 S’han	 dipositat	 a	 les	 nostres	
mans	 més	 recursos	 de	 subvencions	
i	 ajudes	 provinents	 d’institucions	 i	
administracions,	 sobretot	 municipals.	
Aquest	 fet	 respon	 fonamentalment	 a	
dues	qüestions:	que	nosaltres	persistim	
en	la	voluntat	de	millorar	la	gestió	i	que	
s’ha	 incrementat	 el	 finançament	 públic	
en	els	àmbits	sociolaborals,	de	l’economia	
social,	de	l’educació	per	la	justícia	global	
i	 per	 la	 cooperació	 internacional	 al	
desenvolupament,	 que	 són	 les	 nostres	
àrees	d’actuació.

Així	 doncs,	 hem	 pogut	 augmentar	
l’equip	 tècnic	 i,	 amb	 ell,	 les	 capacitats	
de	 formular	 i	 gestionar	 programes	
d’actuació	 i	 projectes	 amb	 la	 voluntat	
d’incidir	i	de	col·laborar	no	sols	a	reduir	
els	 efectes	 negatius	 d’aquest	 model	 de	
domini	imperant,	també	els	d’anar	creant	
la	consciència	que	hem	d’avançar	en	fer	
néixer	un	altre	model	més	equitatiu,	just,	
cooperatiu	i	solidari.	Tot	procurant	posar	
en	 pràctica	 aquests	 conceptes,	 hem	
continuat	 treballant	 colze	 a	 colze	 amb	
l’altra	 organització	 germana	 que	 fa	 tres	
anys	 vam	 crear:	 la	 cooperativa	 Central	

Parc	del	Baix	Llobregat.	La	cooperativa	es	
dedica	 a	 la	 producció	 i	 comercialització	
de	productes	d’agricultura	ecològica,	a	la	
inserció	sociolaboral	i	a	la	recuperació	de	
terres	abandonades	o	en	desús.	
			
D’aquest	treball,	de	com	l’hem	fet	i	amb	qui	
l’hem	compartit,	és	el	que	explicarem	en	
les	pàgines	que	vénen	a	continuació.	Però	
no	voldríem	acabar	aquesta	presentació	
sense	 agrair	 la	 tasca	 realitzada	 per	
l’equip	 tècnic	 i	 la	 col·laboració	 i	 l’ajuda	
de	les	persones	voluntàries	i	sòcies,	que	
ens	 és	 bàsica	 i	 imprescindible.	 Alhora,	
demanem	a	tothom	que	se’ns	apropa	el	
seu	recolzament	actiu	per	continuar	fent	
realitat	 els	 objectius	 fundacionals	 de	
l’entitat.



Projecte agrari de recuperació d’espais 
rústics i promoció de l’economia social

Central Parc del Baix Llobregat SCCL	 és	 una	 cooperativa	 de	 treball	
especialitzada	 en	 la	 producció	 i	 comercialització	 de	 verdures,	
hortalisses	 i	 fruites	 ecològiques.	Nascuda	 de	 la	mà	de	Desos	Opció	
Solidària,	té	l’objectiu	de	recuperar	i	posar	en	valor	espais	rústics	en	
desús	per	a	 la	promoció	de	 l’economia	social	 i	 l’agricultura	ecològica	
metropolitana	dins	l’àmbit	del	Parc	Agrari	del	Baix	Llobregat.	

El context

Promovem	la	formació i	la	inserció sociolaboral 
de	persones	en	situació	de	vulnerabilitat	social.

	Volem	potenciar	una	relació	de	proximitat	
i	col·laboració	entre	la	producció	agrària	
de	qualitat	i	els	diferents	consumidors,	tot	

impulsant	la	innovació	i	la creació d’ocupació	
que	incideixi	en	la	millora	de	les	condicions	de	

vida	de	les	persones.	

Els objectius
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El	Parc Agrari del Baix Llobregat	és	un	
gran	pulmó	verd	enmig	de	la	densa	àrea	
metropolitana	de	Barcelona.	És	necessari	

conservar, protegir i revaloritzar	aquest	espai	
que,	tot	i	tenir-lo	al	costat	de	casa	nostra,	

és	per	a	moltes	persones	un	gran	desconegut.	
El	Parc	Agrari	té	una	terra	molt	rica	i	ofereix	
oportunitats.	Tot	i	així,	encara	compta	amb

	un 10% d’espais en desús, alguns 
d’ells abandonats.

Fotografia de Jordi Flores
La foto esquerra de la portada també és seva

http://www.centralparc.cat


Un	any	més,	mantenim	els	terrenys	de	Les Cabasses	i	Cal Gallina,	dues	zones	agrícoles	de	les	quals	
disposem	des	dels	anys	2014	i	2015,	respectivament,	situades	al	sector	sud	del	municipi	de	Sant	Boi,	
que	pertany	al	Parc	Agrari	del	Baix	Llobregat.	Totes	dues	finques	compten	amb	certificació	ecològica	
emesa	pel	Consell	Català	de	la	Producció	Agrària	Ecològica	(CCPAE)	des	del	2017	i	disposen	d’1,8	
hectàrees	cadascuna.	En	canvi,	ens	hem	vist	obligats	a	deixar	la	finca	de	Ferran	Puig,	un	espai	que	
cultivàvem	des	de	l’estiu	del	2015.	

Tot	i	això,	des	del	mes	d’agost	comptem	amb	un	nou	terreny	al	Parc	Agrari.	La	parcel·la	s’ha	batejat	
amb	el	nom	de	Ca la Nanda	i	disposa	d’una	superfície	de	3,3	hectàrees.	La	nova	finca,	que	portava	
més	de	2	anys	en	desús,	ha	estat	cedida	per	l’Ajuntament	de	Sant	Boi	amb	l’objectiu	de	donar-li	un	ús	
tant	productiu	com	social	a	través	de	la	formació	dels	col·lectius	d’usuaris	i	permetrà	desenvolupar	
els	projectes	formatius	i	d’inserció	laboral.	Els	terrenys	ja	tenen	la	certificació	ecològica	i	ens	hem	
encarregat	de	realitzar	els	 treballs	 i	 les	 inversions	necessàries	pel	 seu	condicionament	 i	 totes	 les	
hectàrees	de	la	parcel·la	ja	es	troben	en	plena	producció.

7

Les finques agrícoles de producció i 
formació (7 hectàrees)



Durant	 el	 curs	 escolar	 2016-
17,	 Central	 Parc	 ha	 impulsat	
programes	formatius	destinats	
a	 joves,	en	què	han	participat	
20	 persones.	 A	 partir	
del	 conveni	 signat	 amb	
l’Ajuntament	 de	 Sant	
Boi,	 hem	 dinamitzat	
la	 formació	 teòrica	 i	
pràctica	de	l’alumnat	del	
Programa	 de	 Formació	
i	 Inserció	 d’Activitats	
Agropecuàries,	 dirigit	 a	

joves	 que	 no	 han	 assolit	 el	
graduat	 de	 secundària	 i	

que	 s’estan	 reinserint	
en	 el	 circuit	 edu-
catiu.	 Més	 enllà	
de	 les	 iniciatives	
amb	 els	 joves,	
també	 impulsem	
la	 formació	per	a	
escoles,	 esplais	 i		
empreses.

Ajudem	 a	 persones	 en	 situació	
de	 vulnerabilitat	 i	 promovem	
iniciatives	 per	 afavorir	 la	 seva	
reinserció	 social.	 Treballem	
conjuntament	 amb	 la	
Comissió	 Catalana	
d’Ajuda	 al	 Refugiat		
(CCAR)	 per	 impulsar	
una	 iniciativa	 de	
formació	i	ocupació	per	
a	persones	refugiades	i	
demandants	d’asil.	

Integració de 
col·lectius vulnerables

Formació en 
agricultura ecològica

Inserció social i laboral

El nostre projecte social
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A	Central	Parc	treballem	per	ajudar	a	persones	en	situació	de	vulnerabilitat	a	accedir	al	mercat	laboral.	
Durant	el	2017,	4	persones	en	situació	d’atur	de	llarga	durada	o	amb	treball	precari	han	tirat	endavant	
un	 projecte	 comú	d’autogestió	d’una	 parcel·la	 cedida	 pel	 projecte.	 La	 cooperativa	Central	 Parc	 ha	
generat	2	nous	llocs	de	treball	durant	l’any	2017	i	també	col·laborem	amb	el	Departament	de	Justícia	
de	la	Generalitat	oferint	el	nostre	espai	a	persones	que	compleixen	mesures	penals	alternatives.

20 
participants 

en la formació

16 
insercions 
educatives

2
nous llocs 
de treball

10 
insercions 
laborals

Projecte agrari de recuperació d’espais 
rústics i promoció de l’economia social



La	 relació	entre	Central	Parc	 i	 diferents	espais	de	 consum	alimentari	 responsable	 i	 sostenible	de	
l’àrea	metropolitana	de	Barcelona	s’han	consolidat	durant	el	darrer	any	2017.	Des	de	la	cooperativa,	
col·laborem	amb	aquests	col·lectius	com	a	proveïdors	de	verdures.	Les	iniciatives	fomenten	la	venda	
directa	dels	productes	i	posen	en	contacte	comunitats	de	consumidors	amb	productors	locals	gràcies	
a	una	plataforma	online.	Els	aliments	s’encarreguen	directament	als	proveïdors	 i	 les	 famílies	que	
volen	menjar	sa	i	sense	intermediaris	s’acosten	al	camp.

Fomentem la col·laboració amb espais de consum responsable

Des	de	Central	Parc	també	promovem	el	consum	responsable	i	sostenible.	Des	del	mes	de	setembre,	
cada	 divendres	 participem	 en	 el	mercat	 de	 pagès	 de	 la	 rambla	 Rafael	 Casanova	 de	 Sant	 Boi	 de	
Llobregat.	Membres	dels	diferents	grups	de	formació	i	el	responsable	de	Central	Parc	s’encarreguen	
de	vendre	verdures	ecològiques	de	la	cooperativa.	La	participació	en	un	espai	de	trobada	setmanal	
permet	aprendre	totes	les	tasques	de	la	pagesia	des	de	la	producció	fins	a	la	comercialització.	Ara,	
la	voluntat	de	la	cooperativa	se	centra	en	ampliar	aquesta	línia	de	treball	 i	posar	en	marxa	noves	
parades	en	altres	mercats	de	pagès	de	la	zona.	Més	informació!

Estrenem una parada al mercat de pagès de Sant Boi
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El nostre projecte responsable

http://centralparc.cat/parada-mercat-pages-sant-boi/


Finançadors i col·laboradors del projecte

El nostre projecte d’economia social

Botigues, supermercats, restaurants i menjadors escolars

Grups de consum, colmenas i cooperatives

La	 comercialització	 dels	 nostres	 productes	 permet	 tirar	 endavant	 el	 projecte	 social	 de	 Central	
Parc	a	 favor	de	 la	 inclusió	 i	 la	 creació	d’oportunitats	 sociolaborals	per	a	persones	en	 situació	de	
vulnerabilitat.	Durant	el	primer	any	de	projecte,	a	Central	Parc	hem	fet	un	gran	esforç	per	donar	
a	conèixer	les	nostres	verdures,	fruites	i	hortalisses	entre	el	sector	ecològic.	Hem	arribat	a	acords	
de	planificació	de	la	nostra	producció	amb	diversos	clients	per	garantir	la	venda	de	grans	volums	a	
preus	justos	tant	pels	agricultors	com	pels	consumidors.

Clients i aliats

Som	proveïdors	d’empreses	socials	i	projectes	innovadors	que	promouen	
l’associacionisme,	 la	 inserció	 sociolaboral	 de	 col·lectius	 vulnerables	 i	
també	el	consum	alimentari	responsable	i	sostenible.

Cultivem	aliments	per	a	clients	líders	en	el	sector	i	per	establiments	i	
comerços	que	ofereixen	productes	ecològics	i	de	proximitat.
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Més de 
30 

clients  
habituals

Durant	el	2017,	a	Desos	hem	obtingut	145.142	euros	en	subvencions	per	treballar	durant	el	2017	i	
2018	tant	en	la	consolidació	de	la	cooperativa	com	en	els	projectes	socials.

•	 Subvenció	de	60.000	euros	de	l’Obra	Social	La	Caixa
•	 Subvenció	 de	 23.142	 euros	 de	 de	 la	 Convocatòria	 Ordinària	 de	 Subvencions	 a	 Entitats	 del	

Departament	de	Treball	de	la	Generalitat	de	Catalunya
•	 Subvenció	de	la	Convocatòria	de	Ciutat	i	Districtes	de	l’Ajuntament	de	Barcelona	de	2.000	euros
•	 Subvenció	de	60.000	euros	de	Projectes	Singulars	del	Departament	de	Treball	(a	Central	Parc)

Projecte agrari de recuperació d’espais 
rústics i promoció de l’economia social



Central	 Parc	 i	 la	 productora	 audiovisual	 Intactes	 han	 presentat	 el	 teaser	 del	 documental	 sobre	
la	cooperativa	per	fomentar	el	consum	alimentari	responsable.	El	vídeo	dóna	veu	a	 les	persones	
treballadores	de	 la	 cooperativa	que	exposen	què	els	ha	portat	 a	apostar	per	una	 iniciativa	amb	
responsabilitat	social.	A	més,	joves	que	formen	part	dels	projectes	de	formació	expliquen	què	els	
aporta	la	feina	de	cultivar	verdures	i	hortalisses	ecològiques.	El	vídeo	reflecteix	la	feina	a	favor	d’un	
consum	responsable	que	respecti	la	sostenibilitat,	la	proximitat	i	la	temporalitat	dels	productes.

Què ha passat el 2017?

Presentem una nova sèrie de receptes ecològiques

La cooperativa de consum Cydonia visita el Parc Agrari

Desos	i	Central	Parc	hem	impulsat	una	sèrie	d’eco-
receptes	 en	 format	 de	 vídeo	 per	 promoure	 el	
consum	alimentari	responsable	i	sostenible.	Totes	
les	receptes	s’han	elaborat	amb	productes	frescos,	
de	temporada	i	de	proximitat	aportats	per	Central	
Parc	i	per	productors	aliats.	El	xef	Anay	Bueno	s’ha	
encarregat	de	l’elaboració	dels	plats:	taps	de	bròcoli	
i	carxofes	amb	rissoto	de	verdures.	La	presentació	
dels	vídeos	ha	comptat	amb	una	gran	rebuda	a	les	
xarxes	 socials,	 mostra	 de	 l’encert	 de	 la	 proposta	
que	hem	promogut.
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Central	 Parc	 va	 rebre	 la	 visita	 dels	 membres	
de	la	cooperativa	Cydonia	per	conèixer	com	es	
treballa	al	Parc	Agrari.	Una	vintena	de	persones	
del	grup	de	consum	sostenible	van	aprendre	a	
plantar	verdures	i	també	van	dur	a	terme	altres	
tasques	 pròpies	 de	 l’agricultura	 ecològica.	
L’activitat	 ha	 finalitzat	 amb	 un	 dinar	 popular	
celebrat	a	les	mateixes	finques.

Fomentem el consum responsable a través d’un vídeo

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DI4wMD4vo7g8
http://centralparc.cat/
http://centralparc.cat/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DGj9ibMe8ANA
https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue%3D1%26v%3DWAvGH_UeLEU


Col·laborem	amb	la	comunitat	educativa	a	favor	d'un	món	equitatiu	
i	sostenible	en	què	es	respectin	els	drets humans, posant	èmfasi	
en	el	dret a l’alimentació.	Per	tal	de	garantir	una	vida	digna	per	
a	totes	les	persones,	promovem	tallers cooperatius i	perseguim	
la	presa	de	 consciència	de	 l’alumnat,	docents,	 famílies	 i	 entorn	
sobre	les	conseqüències dels nostres hàbits i accions.	Analitzem	
la	repercussió	de	la	producció	i	el	consum	d’aliments	en	la	fam	i	
el	malbaratament	i	ens	centrem	en	com	afecten	la	comunitat	al	
Nord	 i	 al	 Sud.	Oferim	 formació,	 recursos	 i	 acompanyament	per	
apoderar l’equip docent en	l’aplicació	de	l’Educació	per	la	Justícia	
Global	 a	 les	 aules. Construïm	 coneixement	de	 forma	 col·lectiva	
partint	 de	 realitats	 concretes	 i	 dissenyem	 Projectes de Centre	
adaptats	a	les	necessitats	i	particularitats	de	cada	context.		

Educació
per a la
Justícia 
Global
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L’actual	sistema	agroalimentari	genera	pobresa	i	destrucció	ambiental	tant	al	Sud	com	al	Nord.	El	projecte	
ha	treballat	durant	els	cursos	2016-17	i	2017-18	amb	escoles	i	un	institut	i	el	seu	entorn	per	reflexionar	
sobre	les	conseqüències	socials,	ambientals	i	econòmiques	del	nostre	model	actual.	Construïm	alternatives	
col·lectives	a	favor	d’un	model	més	just	i	sostenible	i	generem	un	canvi	de	valors	i	hàbits	relacionats	amb	el	
consum	i	l’alimentació.	A	través	de	diversos	tallers	i	activitats	–gratuïts	pel	centre–,	preparem	una	recerca	
en	el	territori	més	proper	que	ens	permet	prendre	consciència	dels	problemes	globals	i	actuar	de	forma	
local.	 Impulsem	uns	centres	educatius	més	conscients,	 justos	 i	 sostenibles	 i	establim	sinèrgies	amb	 la	
comunitat	a	favor	de	la	transformació	social.	Actuem	en	un	dels	districtes	amb	rendes	familiars	més	baixes	
de	la	ciutat	de	Barcelona	(Sants-Montjuïc).

El Dret a l’Alimentació al Sud i al Nord:
consciència global i transformació local

Components del projecte
•	 Investigació	de	l’alimentació	al	centre
•	 Consum	responsable	i	de	proximitat	
•	 Producció	d’aliments	al	Nord	i	al	Sud
•	 Consciència	social,	ambiental	i	econòmica	sostenible
•	 Transformació	local	amb	repercussió	global
•	 Recerca-acció	 amb	 la	 participació	 directa	 de	 les	

famílies	 i	 d’agents	 del’última	 fase	 de	 la	 cadena	
alimentària

Cost global
Durant	el	curs	2016-2017	s’ha	treballat	
amb	 subvencions	 de	 l’Ajuntament	 de	
Barcelona	i	de	l’AMB	atorgades	el	2016.	
El	curs	2017-2018	hem	iniciat	el	període	
amb	 l’atorgament	 de	 36.541,33	 del	
Dept.	de	Justícia	Global	de	l’Ajuntament	
de	Barcelona	i	6.000	euros	de	l’IMEB	de	
l’Ajuntament	de	Barcelona.

Educació per a la Justícia Global



Què hem aconseguit durant el projecte?
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El	 projecte	 ha	 volgut	 enfortir	 la	 relació	 comunitat-
escola-llar	promovent	activitats	amb	continuïtat	a	casa	
o	que	necessitaven	la	col·laboració	puntual	de	la	família.	
Hem	mantingut	 l’objectiu	d’implicar	 les	 famílies	en	el	
desenvolupament	de	 la	 iniciativa	 i	aconseguir	que	 les	
reflexions	i	canvis	d’hàbits	a	favor	de	la	sostenibilitat,	la	
justícia	social	i	el	consum	responsable	no	es	quedessin	
només	a	l’escola,	sinó	que	també	es	traslladessin	a	les	
llars,	aconseguint	un	efecte	multiplicador.

Per	fomentar	la	unió	entre	els	diferents	col·lectius	que	
participen	en	el	projecte,	hem	celebrat	unes	Jornades	
Culturals	centrades	en	el	dret	a	l’alimentació	a	l’escola	
Lluís	 Vives	 en	 què	 ha	 participat	 tota	 la	 comunitat	
educativa.	 El	 centre	 educatiu	 també	 ha	 dut	 a	 terme	
un	flashmob	com	a	cloenda	del	projecte	basat	en	una	
cançó	en	anglès	sobre	el	consum	responsable.

El	 caràcter	 actiu,	 participatiu	 i	 cooperatiu	 de	 les	
activitats	ha	afavorit	 la	motivació	de	l’alumnat,	alhora	
que	 ha	 permès	 promoure	 l’aprenentatge	 i	 la	 reflexió	
d’una	forma	amena	i	divertida.	Per		prendre	consciència	
de	 les	possibles	alternatives	al	model	actual	ens	hem	
centrat	en	aprendre	sobre	agricultura	ecològica	a	partir	
de	visites	al	Parc	Agrari	del	Baix	Llobregat.

Gràcies	 a	 altres	 activitats	 impulsades	 a	 través	 del	
projecte,	com	les	sortides	pel	barri	a	conèixer	col·lectius	
de	 consum	 responsable,	 s’ha	 establert	 un	 a	 xarxa	 de	
relacions	 amb	 agents	 del	 territori:	 comerços,	 grups	
i	 cooperatives	 de	 consum,	 comunitats	 educatives	 i	
entitats	 del	 districte	 de	 Sants-Montjuïc.	 Potenciem	
la	 cooperació	 i	 l’intercanvi	 en	 favor	 de	 barris	 més	
cohesionats	i	participatius.

El	projecte	també	ha	inclòs	altres	activitats	relacionades	
amb	 el	 foment	 d’un	 consum	 alimentari	 sostenible	 i	
responsable	a	partir	de	propostes	per	la	transformació	
local.	 Per	 exemple,	 hem	 fet	 front	 al	 malbaratament	
a	 partir	 de	 la	 conservació	 d’aliments	 i	 hem	 elaborat	
melmelades	 de	 préssec.	 També	 hem	 treballat	 la	
contaminació	que	provoca	el	transport	d’aliments	des	
de	la	producció	al	consum	calculant	la	petjada	ecològica.

http://desos.santboi.net/el-dret-a-lalimentacio-element-central-de-les-jornades-culturals-a-lescola-lluis-vives/
http://desos.santboi.net/el-dret-a-lalimentacio-element-central-de-les-jornades-culturals-a-lescola-lluis-vives/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DehdUbHFbjWE%26t%3D1s
http://desos.santboi.net/lescola-cavall-bernat-visita-el-parc-agrari/
http://desos.santboi.net/lalumnat-de-cal-maiol-coneix-colectius-que-aposten-pel-consum-responsable-a-sants/
http://desos.santboi.net/els-nens-i-nenes-de-lluis-vives-descobreixen-espais-de-consum-responsable-de-sants/
http://desos.santboi.net/els-nens-i-nenes-de-lluis-vives-descobreixen-espais-de-consum-responsable-de-sants/
http://desos.santboi.net/els-infants-de-cavall-bernat-preparen-melmelades-de-pressec/
http://desos.santboi.net/els-infants-de-cavall-bernat-preparen-melmelades-de-pressec/
http://desos.santboi.net/els-infants-de-cavall-bernat-preparen-melmelades-de-pressec/
http://desos.santboi.net/lalumnat-de-lluis-vives-calcula-la-petjada-ecologica-dels-productes-del-menjador/
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Durant	el	circuit	alimentari,	el	malbaratament	comença	en	la	fase	de	la	planificació.	En	el	maneig	convencional	
és	del	5%,	però	en	l’agricultura	ecològica	s’enfila	entre	el	15%	i	el	20%,	arribant	al	60%	en	alguns	casos	per	
preferències	en	calibratge	i	forma	d’establiments	 i	cosumidors.	El	projecte	d’ApS	que	impulsem	durant	
els	cursos	2016-17	i	2017-18	treballa	a	l’Institut	Montjuïc	per	introduir les minves que	es	perden	entre	la	
producció	i	la	comercialització	dins	del	circuit	de	consum.	Promovem	accions de sensibilització	i	l’alumnat	
crea	productes	creatius	per	donar	resposta	a	la	necessitat	de	crear	consciència	i	acció	davant	les	minves.	
A	través	d’activitats	a	les	aules	i	sortides	als	terrenys	de	Central	Parc,	reconnectem	els	joves	amb	l’entorn	
rural	i	fomentem la reflexió i l’esperit crític	respecte	al	nostre	model	alimentari	actual.	Més	enllà	del	servei	
a	la	comunitat	que	suposen	les	accions	de	sensibilització,	la	iniciativa	també	fomenta	l’aprenentatge de 
l’alumnat en el maneig de l’agricultura ecològica	des	de	la	planificació	fins	la	comercialització.

Transformem el valor dels aliments: 
innovació en el circuit alimentari ecològic

Components del projecte
•	 Aprenentatge	sobre	el	sistema	agroalimentari
•	 Reconnexió	amb	l’entorn	rural
•	 Servei	per	construir	comunitat	i	sensibilització	

davant	les	minves
•	 Esperit	crític	i	alternatives	al	model	alimentari
•	 Metodologia	d’Aprenentatge	i	Servei

Cost global
Durant	el	curs	2016-2017,	es	va	treballar	amb	
una	subvenció	de	l’Ajuntament	de	Barcelona	de	
37.929,52	euros	atorgada	el	2016.	Pel	que	fa	al	
curs	2017-18,	l’hem	iniciat	amb	les	subvencions	
atorgades	el	2017	de	18.139,80	euros	del	Dept.	
de	Justícia	Global	de	l’Ajuntament	de	Barcelona	
i	 de	 4.500	 de	 la	 convocatòria	 projectes	 de	
Districtes	i	Ciutat	de	l’Ajuntament	de	Barcelona.

Aprenentatge i Servei

http://desos.santboi.net/agents-de-consum-responsable-participen-en-una-taula-rodona-a-lies-montjuic/
http://desos.santboi.net/lins-montjuic-culmina-el-projecte-daps-amb-una-jornada-de-cloenda/
http://desos.santboi.net/tornem-als-terrenys-de-central-parc-per-aprendre-a-plantar-enciams/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZ68nIzoYXP0%26t%3D14s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZ68nIzoYXP0%26t%3D14s


Desos	promou	la	construcció	de	l’opinió,	la	reflexió,	la	participació	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	 la	 comunitat	 sobre	 les	 causes	estructurals	que	generen	
desigualtats entre el Nord i el Sud i	 també	sobre	 la	necessitat	d’establir	un	consum	alimentari	
responsable	i	sostenible	per	fer	front	al	malbaratarem	present	en	la	nostra	societat.

Sensibilització
al carrer

Desos	 participa	 en	 2	 fires	
al	 barri	 del	 Poblenou	 de	
Barcelona:	 les	 Festes de 
Maig i la Fira Intercultural. 
En	 aquests	 espais	 de	
trobada	 hem	 exposat	 els	
productes	 i	 l’artesania	 de	
Nicaragua.	Així	mateix,	hem	
venut	 les	 nostres	 verdures	
ecològiques	 cultivades	 als	
terrenys	del	Parc	Agrari	del	
Baix	Llobregat.

Desos	col·labora	amb	el	Barrejant,	la	Trobada	de	la	Cooperació	i	la	Solidaritat	de	Sant	Boim.	Contribuïm	amb	un	
estand	a	la	fira	d’entitats	per	apropar	els	nostres	projectes	de	cooperació	i	mostrar	la	nostra	feina	a	favor	d’un	
consum	responsable	i	contra	el	malbaratament	alimentari.	Desos	també	participa	a	la	Festa del Comerç Just	de	
Sant	Boi	en	què	venem	verdures	ecològiques	dels	terrenys	de	Central	Parc	i	difonem	les	activitats	relacionades	
amb	els	projectes	que	impulsem.
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22 de maig/18 de setembre

Hem	 dinamitzat	 un	 taller	 d’hort	 durant	 tres	 dies	 a	 la	 Carpa 
Fresca de la Fira de la Puríssima	de	Sant	Boi.	El	Sergi,	treballador	
agrícola	de	Central	Parc,	acompanyat	d’un	monitor	de	la	xarxa	
Fundesplai,	ha	ajudat	els	més	petits	a	descobrir	d’on	sorgeixen	
les	verdures	i	com	és	la	feina	de	treballar	al	camp.
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Sensibilització i participació a fires
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Cooperació internacional

La	tasca	de	DESOS	a	Nicaragua	ha	consistit	en	recolzar	els	negocis	existents	a	San	Miguelito	i	contribuir	
a	 impulsar-ne	 de	 nous	 per	diversificar els sectors productius	 actuals.	 Pretenem	 incrementar	 la	
productivitat	i	la	comercialització	de	les	persones	emprenedores	de	la	zona	per	contribuir	a	millorar-
ne	les	seves	les	condicions	de	vida	i	promoure la igualtat de gènere	entre	tots	els	habitants.	Gràcies	
al	Fons	de	Crèdit,	donem	suport	a	 la	creació	de	noves	emprenedories	 i	oferim	acompanyament 
tècnic i formacions	a	totes	les	persones	amb	projectes	laborals	sorgits	o	millorats	arrel	del	FCPEL.	
Volem	 col·laborar	 en	 l’enfortiment el teixit socioeconòmic	 del	 municipi,	 millorant	 l’economia	
familiar	dels	habitants	 i	treballem	per	promoure	el	dret	al	treball	dels	habitants,	posant	especial	
atenció	 al	 col·lectiu	més	 invisibilitzat	 a	 la	 regió:	 les	dones	d’escassos	 recursos.	 En	 aquest	 sentit,	
promovem	la	incidència de les dones en la presa de decisions	i	en	rols	de	lideratge	a	l’esfera	pública	
i	privada,	intentant	que	siguin	beneficiàries	del	50%	dels	crèdits	desemborsats	i	el	motor	de	creació 
de la futura línea FEM,	una	línea	dissenyada	per	les	protagonistes	i	dirigida	a	elles.
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•	 Apoderament	de	la	dona
•	 Millora	dels	sistemes	de	producció,	gestió	 i	comercialització	agropecuària	 i	comercial	amb	

respecte	al	medi	ambient
•	 Suport	a	les	famílies	a	través	dels	microcrèdits
•	 Diversificació	dels	sectors	productius
•	 Impuls	d’una	finca	experimental	i	formativa

Les nostres línies d’actuació

San	Miguelito	és	un	dels	municipis	que	
conformen	el	Departamento	de	Río	San	Juan,	

Nicaragua.	L’any	2017	el	municipi	comptava	amb	
18.454	habitants	(49%	dones	i	51%	homes)	on,	

gairebé	el	74%	de	la	població	és	d’origen	rural	i	el	
80%	es	dedica	a	negocis	agropecuaris.

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.	A	més	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.	

	 Dept. Río de San Juan

NICARAGUA



Què hem aconseguit?
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Durant	el	2017,	DESOS	ha	treballat	per	garantir	que	l’enfocament	de	gènere	sigui	transversal	en	
tots	els	projectes.	Per	això,	s’ha	firmat	un	document	d’agrupació amb FUMSAMI	per	presentar-se	
conjuntament	a	projectes	i	per	garantir	que	les	dones	són	les	principals	beneficiàries.	S’ha	signat	
un	document	de	col·laboració amb el Colectivo de Mujeres de Matagalpa	que	permetrà	comptar	
amb	les	seves	formacions	i	el	seu	suport	en	el	desenvolupament	dels	projectes.	Així	mateix,	ha	
començat	una	tasca	de	sensibilització entre les dones de San Miguelito	per	posar	els	fonaments	
del	futur	grup	promotor	dels	drets	de	les	dones.	El	col·lectiu	estarà	format	pel	Colectivo	de	Mujeres	
de	Matagalpa,	que	buscarà	l’apoderament	perquè	siguin	elles	mateixes	les	que	puguin	transmetre 
els seus coneixements	a	la	resta	de	persones	del	municipi,	tant	a	dones	com	a	homes.

Enfocament de gènere
Durant	el	2017,	DESOS	ha	tingut	finançament	per	desenvolupar	un	projecte	des	del	gener	fins	
l’agost.	Tot	i	estar	durant	mesos	sense	finançament	públic,	les	activitats	dels	projectes	no	han	cessat.	
A	finals	d’any,	ha començat un altre projecte	finançat	per	l’Ajuntament	de	Barcelona.	D’aquesta	
manera,	el	2017	ha	servit	per	continuar	treballant	per	millorar	el	teixit	socioeconòmic	del	municipi	
i	posar	les	bases	d’una	actuació	on,	a	partir	d’ara,	l’enfocament de gènere serà transversal	en	totes	
les	accions.	Hem	treballat	per	establir	sinèrgies	amb	entitats	feministes	de	la	zona	com	FUMSAMI	i	
el	Colectivo	de	Mujeres	de	Matagalpa.	Les	noves	sinergies	permetran	col·laborar	amb	especialistes	
en	gènere	que	treballen	promovent	la	igualtat	i	l’apoderament	femení.	La	feina	conjunta	aportarà	
qualitat i expertesa als projectes	que	desenvoluparem	en	el	futur.

10 anys
de la posada en 

marxa del Fons 

de Crèdit

46
nous crèdits 

atorgats durant 

tot l’any

126
crèdits actius 

durant tot el 

2017



Cooperació internacional

Enfortiment del teixit socioeconòmic, capacitats 
productives i incidència de les dones al nucli urbà 
de San Miguelito (Nicaragua)
Arrel	de	la	realització	d’aquest	projecte	s’ha	enfortit	el	teixit	socioeconòmic	de	San	Miguelito,	així	
com	millorar les capacitats productives	 dels	negocis	existents.	Paral·lelament,	 s’ha	promogut	 la	
incidència	de	 les	dones	en	el	seu	rol de lideratge i emprenedoria,	 i	s’ha	treballat	per	garantir	 la	
diversificació	dels	sectors	productius.	Els	habitants	de	les	comunitats	rurals	i	del	nucli	urbà	de	San	
Miguelito,	vinculats	al	Fons	de	Crèdit	a	la	Promoció	de	l’Economia	Local,	han	vist	augmentats	els	
seus	 ingressos	 i,	 en	 general,	 garanteixen	 	 aquests	 els	 permetin	 cobrir les necessitats bàsiques 
d’alimentació,	educació,	salut	i	habitatge.

Cost global del projecte
•	 135.619,44	euros	totals

Finançadors
•	 12.000	 euros	 de	 finançament	 de	 l’Àrea	

Metropolitana	de	Barcelona	atorgats	 a	finals	
de	l’any	2016

•	 Fons	propis	de	Desos	i	de	Desos	Nicaragua

17 dones
són titulars 

d’un crèdit del 

FCPEL

168
beneficiaris 

directes del 

projecte

77%
de satisfacció 

entre els i les 

participants
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10 anys de la posada en marxa del Fons de Crèdit
Desos	 ha	 celebrat	 enguany	 el	 desè	 aniversari	
de	 la	 posada	 en	marxa	del	 Fons	 de	Crèdit	 per	 la	
Promoció	 de	 l’Economia	 Local	 de	 San	 Miguelito	
(FCPEL).	El	projecte	es	va	engegar	l’any	2007	amb	
la	voluntat	d’atorgar	microcrèdits	per	la	millora	de	
les	condicions	de	vida	de	les	famílies	del	municipi.	
L’acte	de	concessió	del	primer	crèdit	del	FCPEL	es	
va	 celebrar	 el	 23	 de	 novembre	 2007	 i	 el	 senyor	
Evelio	 Israel	 Duarte	 Barraza	 va	 convertir-se	 en	 la	
primera	persona	beneficiària.	Tal	com	estableixen	
les	bases,	l’atorgament	va	comptar	amb	el	vistiplau	
de	Ramón	Sevilla,	 líder	de	 la	 comunitat	de	Santa	
María	 i	 un	 dels	 principals	 líders	 socials	 de	 San	
Miguelito.	Per	donar	solemnitat	a	l’esdeveniment,	
la	primera	taula	es	va	dur	a	terme	a	l’Alcaldia	i	la	va	
presidir	l’alcalde	Carlos	Domínguez	Fletes	Orozco.

Què hem aconseguit durant el projecte?
Hem	 desemborsat	 un	 total	 de	 38	 crèdits,	 el	 45%	 dels	 quals	 a	 dones	 de	 forma	 individual	 o	
mancomunada.	 D’entre	 els	 crèdits	 atorgats,	 12	 s’han	 entregat	 a	 persones emprenedores que 
han pogut iniciar un nou negoci.	Els	negocis	del	sector	primari	han	sigut	els	més	beneficiats	pel		
FCPEL.	Durant	la	realització	del	projecte,	les	persones	amb	negocis	del	sector	terciari	han	sol·licitat	
6	crèdits.	S’han	realitzat	plans	productius	per	a	totes	 les	emprenedories	sorgides	per	garantir la 
sostenibilitat econòmica	dels	negocis	i	la	realització	de	bones	pràctiques	agropecuàries	respectuoses	
amb	el	medi	ambient.	També	s’ha	dut	a	terme	un	seguiment	detallat	dels	crèdits	vigents	durant	el	
desenvolupament	del	projecte	i	s’ha	ofert	acompanyament personal als beneficiaris directes	per	
millorar	i	augmentar	la	productivitat,	la	gestió	i	la	comercialització	dels	negocis,	així	com	formacions	
grupals	per	treballar	les	febleses	comunes	entre	els	productors	i	les	productores	de	la	zona.	A	més,	
les	dones	s’han	començat	a	organitzar	per	crear	una	xarxa de dones empoderades	que	seran	les	
encarregades	de	 formar	 i	 informar	al	 conjunt	de	 la	població	de	 la	 importància	de	 la	 igualtat	de	
gènere	i	els	drets	de	les	dones.	
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President		 					

Vicepresident    

Secretari		 					

Tresorer		 					

Vocals       

Coordinació general

Comunicació i Voluntariat

Projecte agrari

Educació per a la Justícia Global

Cooperació internacional i inserció sociolaboral

Administració i Comptabilitat

Voluntariat tècnic permanent

Equip humà

La Junta Directiva

L’equip tècnic

Coordinació tècnica

Tècnic agropecuari

Representació legal
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Renovada el 24 de febrer de 2015

Rebeca	Segura

Oleguer	Cebrià

Albert	Mora

Maria	González

Anna	Escudé

Antonio	Montesinos	(voluntari)

Juan	Antonio	Madueño,	Gerard	Porqueres,	
Jesús	Sanz	i	José	Sánchez	(voluntaris)

A Catalunya

A Nicaragua
Genoveva	Gaitán

Florentín	Salablanca

Franklin	Briceño

Xavier	Vila	Blanche

Jesús	Sanz	Mur

Juan	Antonio	Madueño

Antonio	Montesinos

José	Sánchez,	Joan	Vila	i	Ana	Román



15 voluntaris
i voluntàries

•	 LaFede.cat,	organitzacions	per	a	la	justícia	global

•	 Consell	Municipal	de	Cooperació,	Solidaritat	i	Pau	de	l’Ajuntament	de	Sant	Boi	de	Llobregat

•	 Xarxa	d’entitats	de	Voluntariat	de	Sant	Boi

Pertinença a xarxes

El voluntariat

Els socis i sòcies

Vols	aportar	el	teu	granet	de	sorra	als	

nostres	projectes?

Envia	un	correu	a	desos@pangea.org

El	teu	suport	ens	ajuda	a	tirar	endavant!

76 dones
75 homes

26,7% 
viuen a 

Sant Boi

6 
persones 
entre 30 i 
65 anys

9 
persones 
majors de 
65 anys

151 socis
i sòcies
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3 dones
12 homes

http://www.lafede.cat/
http://voluntariatsantboi.cat/


Satisfaccions del 2017

El projecte educatiu d’Aprenentatge i Servei, guardonat

L’Institut	 Montjuïc	 ha	 rebut	 el	 Premi	 Escola,	
Agricultura	i		Alimentació	Ecològica	pel	projecte	
“Transformem	el	 valor	 dels	 aliments:	 innovació	
en	el	circuit	alimentari	ecològic”.	L’associació	Vida	
Sana	i	la	Generalitat	de	Catalunya	han	atorgat	el	
guardó	 a	 l’Aprenentatge	 i	 Servei	 impulsat	 per	
Desos	 al	 centre	 educatiu	 durant	 el	 curs	 2016-
17.	El	reconeixement	s’ha	lliurat	en	una	jornada	
celebrada	 a	 l’Escola	 El	 Submarí	 Lila	 d’El	 Milà	
(Tarragona),	 guanyadora	 de	 l’anterior	 edició.	 El	
premi	s’atorga	amb	 la	 intenció	de	potenciar	els	
horts	escolars	i	l’alimentació	ecològica.

L’equip	de	projectes	de	Desos	ha	participat	en	
el	curs	L’Enfocament de Gènere i Basat en Drets 
Humans (EGiBDH) als projectes de cooperació.	
La	 formació,	 impartida	 per	 l’Insitut	 Català	
de	 Drets	 Humans,	 ha	 permès	 al	 col·lectiu	 de	
treballadors	dotar-se	d’eines	necessàries	perquè	
l’EGiBDH	sigui	l’eix	transversal	en	totes	les	fases	
dels	projectes.	L’entitat	se	suma	a	aquesta	nova	
forma	 d’entendre,	 realitzar	 i	 desenvolupar	
projectes	 que	 posa	 les	 persones,	 les	 relacions	
de	gènere	i	els	drets	humans	al	centre	per	tal	de	
transformar	les	desigualtats	existents.

Enfortim la defensa dels drets humans i l’equitat de gènere
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Noves sinèrgies amb entitats locals de Nicaragua

El	 projecte	 de	 cooperació	 internacional	 que	
Desos	desenvolupa	a	San	Miguelito	(Nicaragua)	
s’amplia.	 El	 Fons	 de	 Crèdit	 per	 a	 la	 Promoció	
de	 l’Economia	 Local	 que	 tenim	 en	marxa	 obre	
una	 nova	 línia	 de	 microcrèdits	 específica	 per	
dones.	 A	 més,	 oferirem	 formacions	 en	 gènere	
gràcies	a	 les	noves	sinergies	que	hem	establert	
amb	agents	locals	de	la	zona	com	FUMSAMI	i	el	
Colectivo	 de	Mujeres	 de	Matagalpa.	 Les	 noves	
aliances	afavoriran	la	promoció	de	l’apoderament	
econòmic	de	les	dones	de	les	comunitats	i	el	nucli	
urbà	de	San	Miguelito	a	través	de	capacitacions	
en	gestió	de	negocis	i	emprenedoria.



Finançament

Els resultats econòmics auditats estaran 
disponibles a la nostra pàgina web a partir 

del juliol de 2018
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Subvencions rebudes per Desos durant el 2017

Per projectes:

Per finançadors:

http://desos.santboi.net/wp-content/uploads/sites/19/2016/07/Auditoria-2015.pdf
http://www.desos.santboi.net/wp-content/uploads/sites/19/2015/07/Auditoria-2014.pdf


COL·LABORA

CONTACTA

www.desos.santboi.net

Comparteix el nostre missatge

Suma’t al voluntariat

Fes una aportació econòmica

Associa’t

La Caixa:  IBAN ES35 2100 3261 7122 0016 1339

desos@pangea.org

C/ Joan Pfaff, 25
08830

Sant Boi de Llobregat

UNEIX-TE

https://www.facebook.com/pages/DESOS-Opci%C3%B3-Solid%C3%A0ria/140053226068227
http://www.desos.santboi.net/
https://www.youtube.com/user/DESOSOpcioSolidaria
https://www.flickr.com/photos/desos/sets/
https://twitter.com/desos_

	BENVINGUDA

