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L’any 2020 serà recordat a tot el món com l’any de 
la pandèmia COVID-19. L’any del confinament, 

de les mascaretes, de la distància de seguretat... 
Un any en què, malauradament, han crescut les 
desigualtats: entre el Nord i el Sud s’han posat 
massa en evidència, com segueix succeint el 2021 
amb el repartiment de les vacunes. I també a casa 
nostra, on els col·lectius més vulnerabilitzats han 
patit amb escreix les mancances en la inversió 
pública, en investigació, en salut, en educació, en 
serveis socials...

No podem oblidar-nos tampoc com el 2020 ha 
empitjorat encara més la situació a Nicaragua, 
el nostre país estimat. Una població amb la qual 
cooperem i establim vincles d’amistat des de fa 
més de vint anys, i per la que cada dia augmenta el 
nostre patiment en veure com de manera constant 
es produeixen més violacions de drets humans per 
part del govern de Daniel Ortega, més exilis, més 
empresonaments. A les portes de les eleccions 
generals per aquest 2021, condemnem aquests 
fets amb rotunditat.

Per a nosaltres, a Desos, 2020 ha estat l’any de 
la incertesa, de la improvisació i de la resiliència. 
Un any en què l’equip tècnic i voluntari s’ha hagut 
d’adaptar a canvis constants i inesperats, a la 
manca de contacte físic, a les reunions en pijama i 
auriculars. Des d’aquestes pàgines, cal reconèixer 
el treball i els esforços d’aquest gran equip que 
forma la nostra entitat, perquè gràcies a ell hem 
pogut tirar endavant tots els projectes i seguir 
defensant els valors pels quals lluitem. GRÀCIES 
A TOTXS, EQUIP!

En el moment d’escriure aquestes línies, encarem 
un 2021 amb esperança, amb somriures que ja es 
podran albirar a l’aire lliure, amb abraçades a punt 
d’arribar i amb la mateixa voluntat de compromís 
i de seguir treballant dia a dia per a la defensa 
dels drets humans. Això sí, amb la petició al nou 
govern que acaba de constituir-se de què se 
sumi a aquest compromís, pel qual és necessari 
seguir augmentant el pressupost de cooperació 
progressivament per arribar a la fita del 0,7% l’any 
2030.

158 
persones sòcies

22 
persones voluntàries

590 
persones participants als 

projectes

13 
persones a l’equip tècnic

25 de juny de 2021.
La Junta Directiva.

L’entitat en xifres

L’any 2020 per a DESOS 



EDUCACIÓ 
PER A LA 
JUSTÍCIA 
GLOBAL
Els projectes educatius de DESOS treballen des 

d'una perspectiva de gènere i basada en drets 

humans, deixant entreveure la responsabilitat i la 

capacitat de transformació social. Els projectes 

entenen a la comunitat educativa com a element 

de canvi, generant processos per transformar el 

consum i la producció alimentaria i al mateix temps 

fer front a les desigualtats descobertes al llarg del 

projecte posant èmfasi en les que afecten les dones 

en tots els aspectes del quotidià.



Menjadrets 

El projecte Menjadrets es consolida a 
Nou Barris

Es tracta d’un projecte socioeducatiu bianual que 

ha començat coincidint amb el curs escolar 19-20 

que persegueix l’objectiu de contribuir a promoure 

l’exercici del dret a l’alimentació entre la població 

més vulnerabilitzada de Barcelona i en concret 

s’ha treballat amb la comunitat educativa de cicle 

mitjà de l’escola Àgora de Nou Barris. Amb aquest 

projecte es pretén contribuir en la garantia d’una 

alimentació de qualitat i accessible per mitjà de 

l’enfortiment de capacitats i promovent canvis en 

les actituds, conductes i pràctiques vers el consum 

alimentari.

 A través d’un fil conductor que ha proveït de missions 

a realitzar representat per la Idania, una mare i 

cuinera mexicana, ha visibilitzat el protagonisme 

de les dones en l’economia reproductiva, ja que 

el desenvolupa una dona provinent del Sud, mare 

i que té cura de la llar i també de l’alimentació de 

la infància d’una comunitat educativa. Les activitats 

parteixen de la identificació dels aliments i la recerca 

del lloc de procedència de les fruites i verdures 

consumides al menjador del centre. A partir d’aquí 

les activitats desgranen les desigualtats creades pel 

sistema agroalimentari actual i busquen alternatives 

de manera virtual a causa de la pandèmia i a la 

impossibilitat de la presencialitat a les aules.

Al llarg de tot el projecte hi col·laboren diferents 

agents locals que amb les seves experiències 

ajuden a la promoció i transformació d’hàbits cap a 

un consum responsable.

Al setembre, un cop tornada les accions a les 

aules del nou curs escolar 20-21, es desenvolupa 

un taller d’horta per l’apoderament docent i la 

sostenibilitat de projecte, tot sensibilitzant a partir 

de l’aprenentatge vivencial sobre la vital tasca de la 

pagesia. Durant aquest nou curs s’inicia la diagnosi 

de centres educatius interessats a desenvolupar 

Menjadrets, ja que gràcies al cofinançament de 

l’Agència Catalana de Cooperació el projecte 

avança cap a la recerca de 2 centres i/o 300 alumnes.

50 alumnes de primària
7 docents participants

6 agents i col·lectius locals



Aprenentatge 
Servei
Enfortim les relacions amb l’INS  La 
Guineueta i la seva implicació en 
favor del dret a l’alimentació 

Hem consolidat el projecte d’Aprenentatge Servei 

al districte de Nou Barris treballant per segon any 

consecutiu a l’INS La Guineueta. 

El projecte té com a objectiu general generar 

processos transformadors socioeducatius per 

promoure el dret a l’alimentació mitjançant la 

reducció del malbaratament alimentari. L’objectiu 

específic d’aquest projecte és promoure el teixit 

productiu i les pràctiques socialment responsables 

entre els agents econòmics i socials de l’entorn.

Durant la fase d’aprenentatge s’ha posat èmfasi a 

les causes sistèmiques i estructurals que generen 

la vulneració del dret a l’alimentació qüestionant 

modes de producció i pautes de comportament 

social vers al consum, fent especial relació a la 

dona dins d’aquest sistema. A partir de març es 

va traslladar al format virtual, acabant una sessió 

d’aprenentatge i iniciant la de servei. Durant aquesta 

fase s’ha donat resposta a la necessitat donar valor 

a les minves alimentàries que es donen ja en la fase 

de planificació, producció i recol·lecció al camp per 

introduir-les dins dels circuits de consum. 

Aquesta tasca s’ha facilitat creant xarxa i contactant 

mitjançant el format audiovisual amb l’hort 

autogestionat de Can Valent i la cooperativa de 

consum El Llevat. 

 

El servei realitzat ha sigut la participació en la 

iniciativa col·lectiva amb els agents socioeconòmics 

#repensaelquèmenges per a sensibilitzar a la 

ciutadania sobre l’aposta pel consum i la producció 

sostenibles mitjançant exemples.

La participació de l’alumnat en la fase de servei 

de l’ApS ha estat limitada per la situació de 

confinament. L’ApS ha perdut una part essencial, ja 

que és la fase on l’alumnat té un major paper actiu 

i on s’apliquen els aprenentatges de la primera fase 

de l’ApS. Tot i que l’avaluació de l’apoderament de 

la docència i l’alumnat és favorable, s’ha identificat 

que la limitada implementació d’aquesta fase de 

servei redueix el grau d’aprenentatge assolit.

Durant l’inici del curs 20-21 s’ha partit de l’avaluació 

final per establir pautes pel nou Pla d’acció amb la 

docència participant.

49 alumnes de secundària
3 docents participants

2 agents i col·lectius locals



Transalimenta al 
Baix Llobregat
Estrenem un nou projecte 
d’Aprenentatge Servei a l’INS 
Bernat el Ferrer de Molins de Rei 

Aquest primer any del programa Transalimenta al 

Baix Llobregat ha assolit amb escreix el plantejat 

tot i que la implementació s’ha vist afectada per 

la pandèmia, però també ha resultat ser una 

oportunitat.

D’inici, aquest context es va treballar en la primera 

fase del programa durant la capacitació dels titulars 

de drets i responsabilitat de la comunitat educativa 

de l’INS Bernat el Ferrer de Molins de Rei. Tallers 

en format virtual en què mitjançant la metodologia 

d’ApS s’ha pogut aprendre sobre aquesta, i 

reflexionar sobre els drets econòmics i socials de la 

pagesia i de les persones consumidores des d’una 

perspectiva descolonial i de gènere. Construir i 

promoure col·lectivament una educació per millorar 

el món canviant mentalitats tal com diu el pla 

director de cooperació 2019-2022. 

La fase d’aprenentatge de l’ApS ha contribuït que 

l’alumnat desenvolupés un pensament crític i és 

comprometis en la defensa del dret a l’alimentació, 

i la conservació i millora de la biodiversitat i els 

serveis ambientals. De fet, l’alumnat participant ha 

pogut implicar-se en l’exigència d’una alimentació 

accessible, disponible i de qualitat a través de la 

mobilització ciutadana a les xarxes fen un primer 

pas cap a la transició de titulars de drets a titulars 

de responsabilitat en el seu entorn. Destacar també 

que el format digital dissenyat i emprat ha suposat 

una innovació pedagògica per la qual s’ha rebut el 

premi de #ApsdesdeCasa del centre promotor de 

Catalunya d’Aprenentatge Servei.



157 alumnes de secundària
10 docents participants

6 agents i col·lectius locals

La fase de servei, gràcies al contacte amb l’entorn, 

ha afavorit el treball en xarxa i ha generat un 

compromís per a la transformació social en defensa 

de disponibilitat, qualitat i accessibilitat del dret 

a l’alimentació. S’ha fet un salt qualitatiu creant 

sinergies pel treball conjunt entre les diferents actrius 

rellevants, que s’ha materialitzat en la campanya 

de sensibilització #RepensaElQueMenges i en la 

creació d’una guia pedagògica a partir d’entrevistes 

a diverses defensores dels drets humans.

A més, s’ha iniciat el contacte amb diferents titulars 

d’obligacions de l’administració pública per tal 

de fomentar la responsabilitat compartida i la 

intercooperació entre territoris per tal que l’educació 

sigui el camí i l’eina transformadora que reivindiqui 

la sobirania alimentaria i la defensa dels drets. 

De fet, durant la implementació del projecte s’han 

generat teixits col·lectius i comunitaris al voltant 

del projecte implementat en Molins de Rei, creant 

sinergies amb tres agents de l’entorn els quals s’han 

involucrat en la creació de càpsules d’informació 

per l’alumnat.

La xarxa amb agents socioeconòmics han servit 

com a exemple d’economia social i solidària a la 

qual es pot apostar per a transitar cap a models 

de producció de consum més sostenibles per a la 

comunitat educativa en la seva fase de servei i com 

a exemple de cohesió territorial, diversa i àmplia 

provinent de diferents sectors.

Amb tot, el projecte ha propiciat la intercooperació 

mitjançant aquestes connexions i un intercanvi 

d’aprenentatges enriquidors per a totes les parts, 

ja que des del context de les comunitats educatives 

s’ha agraït l’expertesa i l’apropament de la realitat 

del context a les aules, com també els agents 

socioeconòmics i administratius augmentar la 

seva incidència i sentir-se acompanyats en la lluita 

pel foment dels drets desenvolupant així xarxes 

multidisciplinàries cohesionades amb el territori 

amb una visió global, fent cerca activa d’agents 

potencials per participar en el projecte, establir 

l’inici de relacions i fomentar la creació d’espais 

constant pel manteniment de les xarxes creades.



COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL

Els projectes de cooperació de DESOS tenen l’objectiu 

de contribuir a enfortir el teixit socioeconòmic a les 

comunitats rurals i el nucli urbà del municipi de San 

Miguelito per millorar, així, les economies familiars. En 

concret, es vol millorar la productivitat i la producció 

dels petits emprenedors del municipi, en escpecial 

de les dones, tot donant suport a la creació de noves 

emprenedories gràcies a l’ampliació del Fons de 

Crèdit.



Nicaragua
Continuem promovent 
l’apoderament de les dones 
malgrat la crisi de la COVID19

El projecte ha avançat lentament degut a la crisi 

sanitària de la COVID i als pocs recursos econòmics 

aconseguits per al 2020. Tot i això valorem l’execució 

realitzada com a positiva donat ha servit per millorar 

la qualitat del treball que ja desenvolupàvem i 

assegurar que en el 2021 es pugui fer tot allò que 

aquest any ha estat impossible.

Podem afirmar que el treball realitzat ens ha permès 

apropar-nos a la consecució de l’objectiu específic 

del projecte: Augmentar la qualitat del treball, 

l’apoderament econòmic i la participació efectiva de 

les dones de San Miguelito i la sobirania alimentària 

de tots els titulars de dret a través de microcrèdits i 

de l’enfortiment de les seves capacitats. En aquest 

sentit ha estat vital la tasca d’acompanyament 

i seguiment, tant presencial com telefònica, de 

les persones amb crèdits de la línia FEM i FCPEL, 

sobretot pel que fa al seguiment econòmic dels  

negocis i l’estalvi.

Amb relació a l’execució del projecte vinculat 

a la participació efectiva de les Dones de San 

Miguelito i la sobirania alimentaria, volem destacar 

positivament que les dones integrants de la xarxa 

es fan visibles com a emprenedores i lideresses que 

transformen, dia a dia, el municipi i que faciliten la 

vida de les persones podent garantir aliments de 

proximitat a preus més assequibles.

Tot i això, aquest any no s’han realitzat molts 

desemborsaments, en especial de la línia FEM, 

fet que ha dificultat treballar en l’apoderament 

econòmic específicament. A més, donada la 

situació excepcional viscuda es va decidir prioritzar 

el treball efectiu amb major incidència per la 

població sanmigueliteña en detriment del resultat 

4 del projecte.

35 receptores de crèdit de la línia FEM
20 dones participants a la xarxa 

autogestionada de producció i consum
70 persones amb crèdit del FCPEL
77 infants impulsors d’horts escolars

Ens solidaritzem amb les víctimes 
de la repressió



ACCIÓ 
COMUNITÀRIA
Els projectes d’acció comunitària que 
desenvolupa DESOS contribueixen a reduir 
el nombre de persones que es troben en 
risc o situació d’exclusió social aprofitant les 
oportunitats que ofereixen el territori i les 
necessitats socials existents. Tot això es fa des 
d’una clara convicció transfeminista, antiracista, 
interseccional, comunitària i amb l’agricultura 
ecològica com a base de totes les accions



Hort de Begues
Estrenem un projecte d’hort 
terapèutic per a persones en fase 
d’acollida

En col·laboració amb la cooperativa agrària Central 

Parc i la Comissió Catalana d’Ajuda als Refugiats   

hem desenvolupat un projecte d’acció comunitària 

per a persones migrades adultes que es troben en 

etapa d’acollida humanitària.

El grup va rebre un programa formatiu i terapèutic en 

un hort recuperat del centre d’atenció a la primera 

acollida de persones refugiades que dinamitza la 

CCAR a Begues i on hi va haver activitats vinculades 

al reconeixement i preparació del terreny, al cultiu 

de verdures ecològiques segons la seva temporalitat 

així com d’organització i autogestió de l’hort. 

El projecte ha contribuït a augmentar la seva 

vinculació amb el territori i l’activitat econòmica i 

a millorar la seva situació personal i professional, 

a més d’incrementar les possibilitats d’inserció 

sociolaboral.

15 participants a les formacions de l’hort de 

Begues

20 participacions puntuals en accions i tallers 

a l’hort



Horts de Can 
Pinyol
Dones i agricultura ecològica 
unides en el nou projecte d’Acció 
Comunitària a Sant Boi de Llobregat

L’any 2020 hem impulsat un projecte d’acció 

comunitària per a dones i gèneres dissidents a Sant 

Boi. El projecte “Dones: vinculem-nos a través de 

la terra” va contribuir a reduir el nombre de dones 

i altres identitats no binàries d’orígens diversos 

que es troben en risc o situació d’exclusió social 

tot fomentant la convivència i afavorint vincles i 

relacions entre les participants i la ciutadania en 

general.

D’aquesta manera es va crear un grup d’acció 

comunitària no mixt on la majoria eren dones 

que es trobaven en situació d’atur, migrades, 

supervivents de violència masclista o mares soles. 

El grup es reunia un cop per setmana als horts de 

Can Pinyol on tenien la seva parcel·la i on van rebre 

les formacions d’agricultura ecològica. El projecte 

va desenvolupar-se de manera participativa amb 

metodologia assembleària i el cercle de paraula 

com a eines principals on hi va haver activitats com 

el conreu de la parcel·la assignada, la conformació i 

dinamització del grup i l’acompanyament emocional 

de les persones participants. A més, les participants 

van rebre dues formacions especialitzades per a 

aprofundir en temàtiques que els interessessin, 

aquestes van ser una formació antiracista i de 

feminisme(s) negres a càrrec de l’Escoleta Antiracista 

i una formació en plantes medicinals de la terra que 

cultivem i creació d’Olis Essencials i altres remeis i 

productes per a la cura de les persones.

Hem enfortit les relacions entre les entitats socials 

i hem creat sinergies amb entitats municipals, 

entitats que treballen per la inserció social i laboral 

de persones, grups de mobilització ciutadana i 

l’administració s’ha analitzat la feina que ja s’havia 

realitzat al municipi quant al gènere, l’agricultura 

ecològica i l’acció comunitària així com la tasca 

de les entitats socials amb relació al treball amb 

dones. Tot això s’ha fet en la fase de recerca per a 

l’elaboració d’una diagnosi que es presentarà l’any 

2021.

En el marc d’aquest projecte, s’ha creat de manera 

participativa, un díptic que recull els serveis del 

municipi per a dones i identitats dissidents de 

gènere i una revista que resum les experiències 

viscudes en aquest grup d’acció comunitària.

12 participants a les trobades als horts de 

Can Pinyol de Sant Boi

25 persones entrevistades per elaborar la 

diagnosi La Llavor



INSERCIÓ 
SOCIAL I 
LABORAL

L’any 2020 DESOS i la cooperativa agrària Central 

Parc han tornat a dinamitzar conjuntament accions 

que vinculen l’agricultura ecològica amb la inserció 

sociolaboral de persones adultes que es troben 

en situació o risc d’exclusió social. Amb aquestes 

formacions s’han augmentat les capacitats 

professionals en l’àmbit agrícola, s’ha millorat la seva 

situació personal i professional així com incrementant 

les possibilitats d’inserció al mercat laboral.

En el marc d’aquest projecte també s’han realitzat una 

sèrie de vídeos que van servir per posar en valor el 

procés de creixement tant personal com professional 

que van viure les participants de les formacions al 

llarg del projecte. 

Aquest 2020 també s’han realitzat formacions 

en  agricultura ecològica dins dels Programes de 

Formació i Inserció (PFI). Per compensar el fer que no 

es van poder oferir pràctiques degut a la pandèmia es 

va adaptar un dossier per a l’alumnat. 

14 participants a les formacions de l’hort de 

Begues

12 estudiants s’han format al PFI 
especialitzat en agropequària

https://www.youtube.com/watch?v=vTWCuimeNhM&list=PLiwP_A9Q_ZNDYk4fIRMpTZIuFRrhmIClF


Finançament dels projectes desenvolupats durant el 2020

Durant el 2020, s’han desenvolupat projectes amb el finançament obtingut majoritàriament en les 

convocatòries de subvencions del 2019, tot i que algunes també del 2020. L’import destinat a les 

activitats executades ha estat de 462.175,06 € 

Els nostres comptes

Aportacions 
Desos 

Catalunya
10%

Subvencions 
Públiques

38%

Subvencions 
Privades

13%

Aportacions 
Desos 

Nicaragua
22%

Altres 
Aportacions

17%

Els resultats econòmics auditats estaran disponibles a la nostra pàgina web a partir del juliol de 2021

Les aportacions que es mostren són valoritzacions dels recursos propis de l’entitat

Els finançadors de l’any 2020 han estat:



Finançament atorgat al 2020

Quines subvencions ens han atorgat l’any 2020?

Educació Per la 
Justícia Global

Aprenentatge
Servei

Cooperació

Acció 
Comunitària

Sensibilització

69.433,19 €

20.000,00 €

58.438,36 €

42.551,00 €

6.000,00 €

Entitat 5.000,00 €

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

Projectes educatius

Projectes d'acció comunitària

Projectes de cooperació

Projectes de sensibilització

Ajuntament de Barcelona ACCD

Ajuntament de Sant Boi La Caixa

Diputació de Barcelona Fons Català de Cooperació al Desenvolupament



Sensibilització i mitjans

Mitjans on hem aparegut

Espais on hem participat

Article sobre el projecte Transalimenta a la 

web de l’ACCD

Entrevista a Dies de Ràdio de Ràdio Sant 

Boi 

Article sobre la tasca de cooperació de 

l’entitat

Reportatge amb les experiències de les 

tècniques de cooperació 

Formació feminista a càrrec de la 

cooperativa Candela
Trobades Aprenentatge Servei 

2020

Trobada Pla d’Educació per la 

Solidaritat

Jornada europea d’EIT alumni

Sensibilització i mitjans

http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/actualitat/arxiu_de_noticies/Noticia/20200615-desos-repensa-menge
https://www.ivoox.com/desos-dies-radio-audios-mp3_rf_36364639_1.html?fbclid=IwAR3NDvU0DmY_yK0rcws8wmdJhcXvNaPbhuORCaxNil_mmZHR6tCibZ4wGJg


Campanyes de conscienciació

Pel Dia Mundial de l’Alimentació vam sensibilitzar al voltant 

del dret a una alimentació saludable per a tothom basada en 

productes de proximitat i temporada, ho vam fer sota el lema 

#QueNoEsMenginElsTeusDrets.

Vam celebrar la Setmana Europea de Prevenció de Residus amb 

l’objectiu de donar a conèixer estratègies per a la reducció de 

residus, fomentar accions sostenibles i sensibilitzar la ciutadania 

sobre alternatives i canvi d’hàbits de consum. 

Seguint amb el Consum Responsable, pel Nadal vam fer una 

campanya per donar suport al comerç local, ja que és una eina 

més per reactivar sectors que van quedar tocats per la crisi de 

la COVID19. Les compres nadalenques eren ideals per repensar 

el nostre consum i fer-ho de manera conscient, responsable i 

sostenible.

Com cada any l’equip de Desos i Central Parc es va unir per fer un 

vídeo per celebrar que seguim un any més treballant per un món 

més just, solidari i sostenible!

El 8 de març, les dones que treballem a DESOS vam fer vaga per 

reivindicar la discriminació que patim pel fet de ser dones arreu 

del món. Vam recollir els reclams de totes i on vam alçar la veu en 

defensa dels nostres drets.

https://www.youtube.com/watch?v=sR-_F75F8lo&t=2s
https://www.instagram.com/p/CIDXxsPJ7L3/
https://www.youtube.com/watch?v=Tux6qeeGpcY&t=1s
https://www.instagram.com/p/CGZahqIJy3O/
https://www.instagram.com/p/CIX_f93J9Q5/


CONTACTA

SEGUEIX-NOS

L’EQUIP 
TÈCNIC I 
LA JUNTA

Junta Directiva

Coordinació i finances
Rebeca Segura (coordinació general)
Albert Mora (coordinació)
Souad Bobouh

Educació
Maria González (coordinació)
Sílvia Fernández
Maria José Malhue
Adrià Masot 
Estefanía Fernández

Cooperació, Inserció i Acció Comunitària
Anna Escudé (coordinació)
Júlia Ramos

Comunicació
Oleguer Cebrià (coordinació)
Ana Ballesteros
Marta Solís

Equip a Nicaragua
Genoveva Gaitán (coordinació)
Manuel Avalos
Leydin Fletes
Pablo Martínez
Florentín Salablanca
Franklin Briceño (representació legal) 

Equip Tècnic

Presidenta: 
Vicepresident: 
Secretària: 
Tresorer: 
Vocal: 
Vocal: 
Vocal: 
Vocal: 

Rebeca Segura
Albert Mora
Anna Escudé
Antonio Montesinos
Jesús Sanz
Juan Antonio Madueño
Xavier Vila
Maria González

C/ JOAN PFAFF, 25

08830 SANT BOI DE LLOBREGAT

936 81 89 22
DESOS@PANGEA.ORG

https://www.facebook.com/DesosOpcioSolidaria/
https://twitter.com/DESOS_
https://www.instagram.com/desosong/
https://www.instagram.com/desosong/

