MEMÒRIA D’ACTIVITATS
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DESOS en xifres
15

persones
voluntàries

152

sòcies i
socis

6

persones
a l’equip
tècnic

463
en Educació
per a la Justícia
Global

130
Aprenentatge
Servei

808

participants
directes
als nostres
projectes

24

inserció
sociolaboral

191
cooperació
internacional

Educació per a la Justícia Global
Impulsem un projecte a
l’escola Ramon Casas sobre
el Dret a l’Alimentació
Les formacions del projecte a l’escola Ramon
Casas s’han concentrat en dos punts: les
Jornades Culturals i les sessions de cloenda a
final de curs. Tot l’alumnat del centre, inclòs
Cicle Infantil, ha participat en la iniciativa de
recerca de fruites i verdures que arriben fins
al menjador de l’escola i descobrir l’impacte
ambiental que generen.
A més, hem ampliat les activitats ofertes per
treballar el Dret a l’Alimentació sostenible a
nivell econòmic, ambiental i social. Durant el
projecte, un centenar d’alumnes també han
conegut el Parc Agrari del Baix Llobregat i
uns 50 han visitat col·lectius de l’entorn.
Aquest ha sigut el darrer curs que s’ha
desenvolupat el projecte de Primària a SantsMontjuïc després de treballar amb 4 centres
educatius del districte. En aquest període,
més de 2.000 veïnes i veïns i 800 alumnes,
així com 36 agents, han format part de les
activitats. Durant el curs 2018-19, la iniciativa
es trasllada a Nou Barris.

28
420

alumnes
d’Infantil i
Primària

4
treballadores
del menjador
escolar

docents

11
agents
locals

Aprenentatge Servei
432

48
alumnes
de 3r i 4t
d’ESO

10

veïnes i veïns
sensibilitzats
in situ

11

docents
participants

familiars
participants

Agents locals participants

Consolidem la iniciativa
d’Aprenentatge Servei
a l’Institut Montjuïc
El projecte d’ApS impulsat durant els cursos
2016-17 i 2017-18 ha treballat a l’Institut
Montjuïc per resoldre la necessitat de reduir
el malbaratament alimentari al camp.
Promovem un aprenentatge a l’aula i amb
tres sortides als terrenys de Central Parc i
reconnectem els joves amb l’entorn rural
per fomentar la reflexió i l’esperit crític
respecte al model alimentari actual.
El servei està enfocat a desenvolupar així
com incentivar accions de sensibilització
i mobilització social amb la creació de
productes creatius per donar resposta a
la necessitat de crear consciència i acció
davant les minves.
Hem rebut el Premi Escola, Alimentació i
Agricultura Ecològica. L’alumnat ha recollit
el guardó i també ha acollit l’entrega dels
reconeixements durant el curs següent.
Per tant, el projecte ha assolit un gran
impacte dins i fora del centre educatiu en
què l’alumnat ha mostrat l’hort escolar
impulsat gràcies al premi rebut.

Cooperació Internacional
Renovem el projecte a San
Miguelito amb una nova línia
de microcrèdits per a dones
Durant el darrer any 2018, la perspectiva
de gènere s’ha convertit en un element
central dels projectes de cooperació
a Nicaragua que impulsem. L’exemple
més visible d’aquesta aposta ha consistit
en la preparació d’un reglament per a la
nova línia FEM, creada amb la voluntat
d’arribar a les dones que no tenen accés
al sistema creditici per falta d’avals.
Més enllà dels nous microcrèdits, ens hem
vist amb l’obligació d’aturar el Fons de
Crèdit a la Promoció de l’Economia Local
des del mes de juliol a causa del conflicte
que es viu a tot Nicaragua des l’abril. Tot
i així, l’acompanyament i el seguiment
a les persones amb crèdits desemborsats
s’ha continuat realitzant.
A més, hem col·laborat amb l’entitat
FUMSAMI, que ha realitzat formacions
no mixtes per dones en la promoció del
lideratge personal i comunitari a través
de la reflexió sobre els rols de gènere.
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persones
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del projecte
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dones inicien
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persones
amb crèdit
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73

participants en
formacions

Ens solidaritzem
amb les víctimes
de la repressió

Inserció sociolaboral
Fem créixer els projectes de
formació agroecològica

8
persones
refugiades

24
persones

beneficiàries
totals

2

joves
menors
tutelats

10

4

persones
en situació
d’atur

alumnes
del PFI

El 2018 ens ha servit per consolidar les
iniciatives d’inserció social i laboral
iniciades amb anterioritat. Durant l’any,
s’ha enfortit un grup molt actiu de
persones aturades i s’han dut a terme
les formacions pràctiques del Programa
de Formació i Inserció d’Activitats
Agropecuàries de Sant Boi.
A més, hem col·laborat amb el CCAR i
ACCEM per formar persones refugiades
en agricultura ecològica i, durant uns
mesos, hem disposat d’una parada al
mercat de pagès de Sant Boi.
Totes aquestes iniciatives ens han portat a
apostar per l’acció comunitària al municipi
i a fomentar la perspectiva de gènere en
el plantejament i desenvolupament dels
nostres projectes.

Finançament

Els resultats econòmics auditats estaran
disponibles a la nostra pàgina web a partir
del juliol de 2019

Sensibilització i equip
En quins espais participem?

Hem continuat la nostra feina de sensibilització a través de fires i jornades com el Sant
Jordi Solidari, la Festa del Comerç Just, el Barrejant de Sant Boi i la Festa Intercultural
del Poblenou. A més, seguim participant en espais com laFede.cat i el Consell Municipal
de Cooperació, Solidaritat i Pau de Sant Boi de Llobregat i també dels seminaris d’entitats
de Cooperació i Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona.

Ens hem traslladat de local
Durant el 2018, hem canviat de local i ens hem traslladat des del Casal de Casablanca
al Carrer Joan Pfaff, 25, situat al barri de Marianao de Sant Boi. Des del juny de 2018 i
gràcies al suport de l’Ajuntament de Sant Boi, ens podeu trobar en aquesta nova ubicació.
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Difusió i reconeixements
Ens han premiat
Premi a la Innovació Social 2017 de l’Obra
Social La Caixa

Guardó pel projecte d’inserció sociolaboral i creació
de llocs de treball a través de l’agricultura social,
liderat per DESOS amb la col·laboració del CEAR.

Hem sortit als mitjans

Entrevista a l’alumnat de l’INS
Montjuïc a Ràdio La Marina

Notícia sobre l’acte de cloenda
de l’ApS a Sants 3 Ràdio

Article sobre el projecte d’ApS
a la revista Setmana Bio

Entrevista al programa
La República Santboiana

Reportatge d’El Periódico sobre
el Premi d’Innovació Social

Reportatge a la revista
Miradas con Alma

Finançadors i entitats aliades

SEGUEIX-NOS

CONTACTA
C/ Joan Pfaff, 25
08830 Sant Boi de Llobregat
936 81 89 22

www.desos.santboi.net

desos@pangea.org

