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L’any 2021 ha estat un any especial per a DESOS. 

Hem complert 20 anys de trajectòria, de treball, de 

persones, esforços i projectes i el primer que volem fer 

és donar les GRÀCIES, així en majúscula, als centenars 

de persones que al llarg dels anys han contribuït, d’una 

o altra manera, a arribar fins aquí. 

Gràcies a totes les persones sòcies, treballadores a 

Catalunya i a Nicaragua, persones involucrades en 

els projectes, administracions, finançadores, i entitats 

col·laboradores pel seu compromís en la defensa dels 

drets humans i de les persones que pateixen de forma 

més cruel les conseqüències del model capitalista que 

regeix el món.

Després de tota aquesta trajectòria, el 2021 ha estat un 

altre any de creixement de l’entitat. Enguany hem iniciat 

la prestació de serveis educatius, d’acompanyament i 

de formació com a especialistes en Dret a l’Alimentació, 

Consum Responsable i Drets Humans. Això, que 

suposa un canvi substancial per a DESOS, busca la 

sostenibilitat econòmica de l’entitat a llarg termini, així 

com poder professionalitzar encara més l’entitat dins 

el Tercer Sector, un sector tradicionalment poc valorat 

a la vegada que imprescindible per la disminució de 

desigualtats i la garantia dels drets humans. 

Una altra de les fites destacables d’aquest 2021, 

després del retorn de la presencialitat post-covid, ha 

estat assentar les bases per implementar a l’entitat 

un Protocol per a la prevenció i abordatge de les 

violències masclistes i lgtbi-fòbiques en l’àmbit laboral. 

Aquest any, com a Entitat hem adquirit el comprimís 

de treballar en l’elaboració d’aquest document, i 

fruit d’això s’ha conformat la Comissió de Gènere a 

l’entitat. Aquesta comissió no només ha treballat en 

l’elaboració del document, que ha vist la llum el 2022, 

sinó també en l’elaboració d’un Codi Ètic que regula 

les relacions a l’entitat des de la tolerància i el respecte. 

Com a conseqüència d’aquest gran creixement 

exponencial no només del 2021 sinó dels darrers 

anys ara toca aturar-nos un moment per reflexionar 

sobre com hem de seguir abordant el context tan 

canviant, fins i tot inestable, en els que ens movem, 

com millorar la nostra organització, les maneres de 

comunicar-nos i de comunicar a l’exterior, com generar 

més impacte amb les nostres actuacions, com fer que 

siguin més sostenibles i més eficients, i com revitalitzar 

i augmentar la base social de l’entitat. És per això que 

el 2022 contempla l’elaboració del nou Pla Estratègic 

de DESOS que abordarà una període per 4 anys (2023-

2026).

Cal fer també una menció especial a la situació a 

Nicaragua: aquest ha estat un any especialment dur 

per a l’equip del nostre municipi agermanat, San 

Miguelito. La repressió no s’ha aturat. Hem viscut unes 

eleccions manipulades amb la majoria d’opositors 

polítics a la presó i el tancament de centenars d’ONG’s 

feministes, ambientalistes, sociosanitàries i de defensa 

de drets de la ciutadania. En aquests pàgines volem 

donar tot el suport, de nou, a l’equip nicaragüenc i 

reafirmar el nostre compromís de continuar treballat 

amb les persones de San Miguelito, amb les qui ens 

uneixen llaços de resistència des de fa anys. 

Després d’aquest any de canvis, de celebració i 

de reflexió, encarem doncs el futur amb ganes 

de transformació i de millora dins l’entitat però 

també amb motivació per seguir caminant cap a un 

desenvolupament sostenible de la nostra societat. 

Durant el 2022 seguirem treballant per la defensa dels 

drets humans a través de l’educació, l’acció comunitària, 

la sensibilització i la cooperació internacional amb 

una visió glo-cal pel feminisme, el canvi climàtic i la 

interculturalitat.

Gràcies! 

Juliol de 2022.
La Junta Directiva.

L’any 2021 per a DESOS 



157
persones sòcies

6
persones voluntàries

695 
persones i col·lectius 

participants als projectes

27 
persones a l’equip tècnic

L’entitat en xifres



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 la comunitat educativa com a element 

de canvi, generant processos per transformar el 

consum i la producció alimentària 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 d’allò quotidià.



Menjadrets 

El projecte Menjadrets arriba a tres 
escoles de Nou Barris

El 2021 ha consolidat el projecte d’Educació Per la 

Justícia Global a Nou Barris dinamitzant-se a tres 

centres educatius de primària del districte de Nou 

Barris. Aquestes escoles han estat el Cole Camí, 

Timbaler el Bruc i Victor Català. Amb l’objectiu 

de contribuir a promoure l’exercici del dret a 

l’alimentació entre la població més vulnerabilitzada 

de Barcelona, el projecte ha contribuit la 

sensibilització de la importància 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.

Menjadrets parteix d’un fil conductor representat per 

la Juana, una mare treballadora de camp i monitora 

del menjador d’una escola de San Miguelito, 

Nicaragua.  Amb ella s’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 es va donar per finalitzat el projecte, 

que ha tingut una durada de 2 anys i que s’ha 

realitzat gràcies al cofinançament de l’Agència 

Catalana de Cooperació. Els objectius han estat 

assolits amb escreix i s’ha treballat amb gairebé 200 

nens i nenes de primària, una quinzena de docents 

i una altra d’agents col·lectius locals.

3 centres educatius de primària
126 alumnes de primària

8 docents participants
8 agents i col·lectius locals



Aprenentatge 
Servei
Consolidada la sinèrgia amb l’INS La 
Guineueta i la tasca de recuperar les 
minves  del sistema agroalimentari

El projecte d’Aprenentatge Servei al districte de 

Nou Barris segueix enfortint-se després de tres 

anys consecutius i de treball conjunt amb 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.

L’any 2021 estava previst que fos la fase de 

consolidació i final del projecte, però donada la 

situació extraordinària de l’any 2020 provocada 

per la pandèmia de la COVID19, s’ha decidit 

realitzar de manera excepcional un quart any al 

centre per donar continuïtat a la transversalització 

en els departaments implicats, per augmentar 

l’empoderament, valors i praxis per la justícia social.

Amb aquest projecte s’ha incrementat la 

responsabilitat compartida i col·lectiva entre 

docència, alumnat, famílies i agents socioeconòmics 

de producció, venta i/o consum propers a la 

comunitat de l’INS Guineueta per la promoció 

d’accions conjuntes i bones pràctiques pel consum 

i la producció alimentària socialment responsable i 

sostenible a les aules i a l’entorn.

La metodologia ApS s’ha implementat a través de 

15 sessions durant el segon i tercer trimestre dins de 

l’àmbit de Ciències Socials Geografia i Història. En 

les sessions, que es combinen a l’aula, a l’entorn del 

Parc Agrari del Baix Llobregat i a Nou Barris s’han 

treballat temàtiques del sistema agroalimentari: 

perspectiva nord-sud, la dona a l’agricultura, dret 

a l’alimentació i circuit curt de comercialització, 

etc, des d’una perspectiva de drets humans i de 

gènere, mitjançant una metodologia participativa, 

una mirada coeducativa i promovent la presa de 

consciència, reflexió i corresponsabilitat. Fent 

doncs una transició el jovent de titulars de dret a 

l’alimentació a titulars de responsabilitats. 

Es comparteix de forma constant el treball i les 

fites assolides des del centre i amb l’entorn, creant 

espais i productes de reflexió col·lectiva a les xarxes 

i retorn per la comunicació amb les famílies.

44 alumnes de secundària
3 docents participants

8 agents i col·lectius locals



Transalimenta al 
Baix Llobregat
Ampliem  el projecte 
d’Aprenentatge Servei fins a 
Cornellà

En el segon any del programa Transalimenta al Baix 

Llobregat s’ha consolidat el projecte a l’INS Bernat 

el Ferrer de Molins de Rei i s’ha incorporat un nou 

institut a Cornellà, l’INS Maria Aurèlia Capmany.

El programa té l’objectiu de generar processos 

socioeducatius transformadors per promoure 

el dret a l’alimentació mitjançant la reducció del 

malbaratament alimentari. Tot plegat, posant en 

valor el Parc Agrari del Baix Llobregat com a eix 

vertebrador d’una estratègia territorial per afavorir 

el dret a l’alimentació a través de l’Aprenentatge 

Servei.

Durant el 2021, l’alumnat ha gaudit de nou de 

l’aprenentatge vivencial al camp, les visites als 

agents socioeconòmics, i ha realitzat la fase de 

servei sense les limitacions de l’any passat. El 

servei ha consistit en una tasca de sensibilització 

per tal de introduir les minves alimentàries en el 

circuit alimentari, promovent els cultius del Parc 

Agrari del Baix Llobregat. L’alumnat ha mostrat les 

problemàtiques i possibles solucions respecte les 

temàtiques de les minves alimentàries, els circuits de 

comercialització, la perspectiva nord i sud global, la 

perspectiva de gènere en el sistema agroalimentari, 

el dret a l’alimentació i l’agricultura ecològica. S’ha 

utilitzat com a eina el Kamishibai, un teatre japonès 

dut a terme a través de dibuixos en làmines i veu, 

que s’ha confeccionat de forma col·laborativa entre 

diferents grups de treball.

183 alumnes de secundària
7 docents participants

9 agents i col·lectius locals



En el marc del projecte, s’ha finalitzat la redacció 

de la Guia “Repensa el que menges”, una guia 

pedagògica per a la sostenibilitat de les pràctiques 

educatives en la promoció del dret a l’alimentació 

mitjançant la metodologia ApS. La guia anima a 

repensar el que mengem a través dels processos 

de conscienciació, responsabilització i acció.

La guia s’ha generat a través d’un procés de creació 

comunitària, incorporant reflexions de comunitats 

educatives, entitats de justícia global, agents 

socioeconòmics i persones i entitats defensores de 

DDHH.

Aquesta ha permès fer créixer una xarxa 

socioeducativa per a la garantia del dret a 

l’alimentació, generant aliances entre l’entorn 

socioeconòmic, l’administració pública del Parc 

Agrari del Baix Llobregat i les comunitats educatives.

Durant el mes d’octubre van tenir lloc diferents 

actes de presentació de la guia al Baix Llobregat i 

Barcelona com tallers i taules rodones. 

Hem impulsat la guia ‘Repensa el 
que menges’



Alimenta SOS
Engeguem una nova linia d’actuació, 
l’acompanyament de Treballs de 
Recerca amb l’alumnat de Batxillerat

AlimentaSOS és una licitació amb l’Ajuntament 

de Barcelona que consisteix en la dinamització 

d’un projecte educatiu amb l’objectiu principal 

d’acompanyar a alumnat de batxillerat a fer el seu 

treball de recerca sobre alguna temàtica relacionada 

amb l’alimentació sostenible.

El projecte s’ha ofert a diferents centres educatius 

de la ciutat de Barcelona, repartits en diferents 

barris i zones geogràfiques.

Durant el 2021, a més de l’acompanyament, s’han 

realitzat diferents sessions als centres educatius i per 

tot l’alumnat de 1r de batxillerat per tal d’explicar 

i oferir el projecte i donar-los l’opció de sumar-se 

als acompanyaments. En total s’han realitzat un 

total de 17 sessions de presentació i s’ha arribat a 

un total aproximat de 400 alumnes que han rebut 

informació i contingut relacionat amb l’alimentació 

sostenible i el consum responsable.

4 treballs de recerca acompanyats
6 tutores vinculades al projecte

8 agents i col·lectius locals

• Culturisme i alimentació sostenible i 

Diferències entre la llet materna i la llet en 

fórmula. 

• Beneficis dels horts urbans sobre la salut 

mental de les joves.

• La relació entre l’esmorzar i el rendiment 

acadèmic.

• Els horts urbans i la comunitat que hi ha 

relacionada. 

TREBALLS DE RECERCA ACOMPANYATS:



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
Hem promogut la visibilització de 
les dones liderant negocis a San 
Miguelito

El projecte ha contribuït a augmentar la qualitat del 

treball de les dones de San Miguelito, així com el 

seu apoderament econòmic i la seva participació 

sobretot en l’esfera pública però també en la priva-

da. Això ha permès promoure la igualtat de gène-

re al municipi en fer que tota la població visibilitzi 

les dones com a agents de canvi i en aconseguir 

que elles mateixes engeguin negocis productius on 

decideixen com i on inverteixen els seus ingressos. 

Aquest projecte també ha promogut la sobirania i 

la seguretat alimentària de tots i totes les habitants 

del municipi a través de la fortificació d’una xarxa, 

liderada per dones, de producció i comercialització 

de productes de proximitat i la formació a docència 

i alumnat de 4 escoles en gestió d’horts escolars. 

Arran del desenvolupament del projecte s’han rea-

litzat formacions en gènere, en economia social i 

solidària i en gestió de negocis, horts escolars i fa-

miliars i economia familiar i estalvi.

Per altra banda, aquest projecte també ha permès 

que la xarxa de producció i consum iniciada durant 

l’any 2019 s’hagi fortificat a través de la realització 

d’un procés comunitari de formació i anàlisi de les 

possibles millores per a la xarxa. En finalitzar el pro-

jecte, la xarxa s’ha establert un dia a la setmana de 

forma periòdica (els dijous), ha adquirit un nom “El 

Chilamate”, hi ha millorat en materials i ha acon-

seguit organitzar-se de tal manera que actualment 

es venen productes sota el nom de la xarxa. Des-

taquem que al llarg del projecte s’han realitzat un 

total de 9 formacions on en total hi ha participat 

aproximadament 100 persones en els següents te-

mes: ESS, gènere, economia familiar, estalvi, horts 

familiars, producció de frèjol, gestió econòmica de 

negocis.

Aquest projecte també ha permès sensibilitzar a la 

ciutadania catalana sobre la realitat a Nicaragua. En 

total s’han creat 15 peces comunicatives, notícies, i 

posts a xarxes socials. A més, s’han realitzat accions 

de sensibilització sobre la vulneració de drets que 

es viu a Nicaragua i s’ha explicat el desenvolupa-

ment del projecte.

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

autogestionada de producció i consum
35 persones amb crèdit del FCPEL
77 infants impulsors d’horts escolars
11 reportatges per mostrar la realitat 

nicaraguenca

Ens solidaritzem amb les víctimes 
de la repressió



Accions de sensibilització en el 
projecte de Cooperació a Nicaragua

1. Representació de l’obra de teatre “Si yo no 

tengo un lugar”

En el marc del Barrejant es va realitzar, de la mà d’El 

Colectivo de Mujeres de Matagalpa, una obra de 

teatre que posa en evidència el paper de les do-

nes en el sistema de cures amb gran crítica al siste-

ma capitalista. A part de la representació de l’obra, 

es va generar un debat sobre la mateixa, vinculant 

també la situació política i social que es viu a Nica-

ragua.

2. Projecció del documental “Nicaragua, patria 

libre para vivir” 

Vinculat al Dia Internacional de la Pau 2021 i 

conjuntament amb Associació d’Amistat San 

Miguelito Sant Boi, es va fer una projecció del 

documental esmentat i un col·loqui posterior amb 

el seu director Daniel Rodríguez Moya.

3. Sessions a l’aula 

S’han realitzat un total de 4 sessions de sensibilització 

a l’INS Rafael Casanovas vinculades als ODS amb 

perspectiva Nicaragüenca. 



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
Posem en valor la interculturalitat a 
través de l’hort comunitari, la cuina 
i l’art

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.

En aquest sentit s’ha gestionat un hort comunitari i 

s’ha  treballat a partir de la cuina, la jardineria i les arts 

gràfiques.  Durant el mes de juliol es van iniciar les 

formacions a l’hort de Begues amb la presentació, 

reconeixement de l’espai i dels materials i eines 

necessàries per preparar l’hort (lloc, tipus de terra, 

sistema de reg, i coneixement del equip).

Una altra de les activitats claus del projecte va 

ser la Festa Intercultural en motiu del Dia de les 

Persones Migrants que se celebra al desembre i 

que es va fer per sensibilitzar a la comunitat sobre la 

necessitat d’acollir i facilitar els processos d’inclusió. 

En ella es va crear un mural de forma cooperativa 

amb les voluntàries i el veïnat de Begues. El mural 

reflecteix vivències del procés migratori, records i 

esperances.  També es van realitzar dues sessions 

de cuina intercultural liderades per dos de les 

dones residents que van servir per apropar la cultura 

marroquí a persones de Begues que van participar 

en la sessió.

15 homes participants a les formacions de l’hort 

de Begues

3 dones participants a les formacions de l’hort 

de Begues

37 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

Aquest 2021 hem consolidat el 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 incrementar la presència i 

accés a la terra de les dones i persones dissidents 

de gènere en grups no mixtes i segurs a Sant Boi de 

Llobregat. Algunes de les participants dels grups es 

troben en risc o situació d’exclusió social i els espais 

han representat a més una oportunitat per fomentar 

el suport mutu, la solidaritat. l’autoorganització i les 

oportunitats, afavorint vincles i relacions entre les 

participants. 

Les sessions s’han realitzat els dilluns al matí i els 

dijous a la tarda i han estat acompanyades d’una 

educadora mediambiental, amb coordinació d’una 

facilitadora del grup, una educadora de l’espai de 

criança i una mediadora intercultural per tal que 

persones que tenen fillis al seu càrrec i que estan 

aprenent la llengua tinguin accés a participar.

En aquestes trobades s’han desenvolupat 

formacions en agroecologia en un marc cuidat, 

distès, enriquidor, crític i terapèutic. Pel que fa a la 

part teòrica de l’agricultura s’han tractat temes com 

la implementació del sistema de reg, la plantació de 

cultius amb les tècniques i beneficis de l’agricultura 

ecològica, la prevenció i detecció de plagues, les 

propietats de cada planta, les èpoques de plantació, 

el calendari lunar i altres aspectes.

Durant el mes de març es va fer una acció pel dia 8 

de març autoorganitzada per les dones del grup per 

fer incidència als horts de Can Pinyol. Aquesta acció 

va consistir en la llegida en veu alta de la història de 

les 13 Rosas i hi van participar 3 persones externes 

dels horts. També s’ha participat al Barrejant amb 

tallers impulsats per les companyes dels grups 

en: l’art de la xocolata amb verdures i fruites dels 

horts i elaboració de postres marroquis. A més 

s’han obsequis per a totes les entitats del territori 

en forma d’olis i vinagres aromatitzats amb plantes 

dels horts i de mermelades. Tot això ha servit per 

fer conèixer i visibilitzant la presència de les dones 

en el treball i la transformació agroecològica al 

territori. També s’han fet tallers de sabons naturals, 

la construcció de calaixos de llavors. A més, d’una 

formació en violència masclista del 25N que va 

portar a la demanda de sessions d’autodefensa 

feminista durant el 2022. 

Tot el programa s’ha realitzat en aliança amb serveis, 

entitats, agents, institucions, grups de mobilització 

social i altres ens tant al municipi de Sant Boi de 

Llobregat. En aquest sentit, hem treballat amb 

col·laboració, derivant a companyes a aquells 

serveis que poden ser de suport i impulsant un grup 

de suport al territori. Col·laborant amb assessories 

d’extrangería i formacions en antiracisme amb TIC 

TAC, la Tregua, en defensa del dret a l’habitatge 

digne amb la PAH de Sant Boi.   

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

manera participativa una revista que resumeix 

les experiències viscudes en aquest grup d’acció 

comunitària i s’ha donat continuïtat a la recerca 

iniciada l’any 2021 per a l’elaboració d’una diagnosi 

que vincula el transfeminisme, l’agricultura ecològica 

i l’acció comunitària.

 

43 dones a les trobades als horts de Can 

Pinyol de Sant Boi

17  infants a l’espai de criança 



Campanyes de conscienciació

Amb una clara visió feminista i de lluita pels drets de totes les dones, DESOS va llençar una campanya de 

reivindicació de les dones pageses pel 8M. Sota el lema #LesPagesesResistim on vam denunciar desigualtats 

com la manca dones propietàries de la terra, la bretxa salarial al camp, la masculinització del sector, entre 

d’altres.   

Des de DESOS hem dissenyat un calendari que promou el Consum Responsable al districte de Nou Barris. 

Hem volgut visibilitzar la feina que dia a dia fan botigues, comerços locals, entitats i col·lectius del barri, ja 

que són elles les que amb la seva activitat es converteixen en agents transformadors i ens proporcionen 

alternatives de consum sostenibles. Durant el 2021, cada mes es va compartir un agent a les xarxes socials 

per sensibilitzar més enlà del barri sobre aquestes alternatives de consum. 

http://desos.santboi.net/wp-content/uploads/sites/19/2021/01/Calendari-Consum-Responsable_compressed-1.pdf
https://www.instagram.com/p/CMPFF4ABLJm/
https://www.instagram.com/p/CMUUd__huMf/
https://www.instagram.com/p/CGZahqIJy3O/
http://desos.santboi.net/wp-content/uploads/sites/19/2021/01/Calendari-Consum-Responsable_compressed-1.pdf
http://desos.santboi.net/wp-content/uploads/sites/19/2021/01/Calendari-Consum-Responsable_compressed-1.pdf


Sensibilització i mitjans
Espais on hem participat

Fira Sant Jordi Solidari on les entitats del Consell municipal 

de Cooperació, Solidaritat i Pau sota el lema La solidaritat feta 

lectura; vam fer una sèrie de recomanacions de lectures fetes 

d’acord amb les seves línies de treball.

Sensibilització

Fira Barrejant on les dones participants dels Horts de Can 

Pinyol van dinamitzar un taller de cuina intercultural on van 

preparar xocolates i pastes àrabs. 

Taula de Treball de l’Estratègia Alimentària organitzada 

per l’Ajuntament de Sant Boi per impulsar el compromís amb 

l’alimentació saludable i sostenible i desenvolupar un projecte 

estratègic que recull els principis de la Carta Alimentària de la 

Regió Metropolitana.

Quiosc de les Rambles dins de la Setmana Ciutadana de 

l’Alimentació Sostenible organitzada per l’Ajuntament de 

Barcelona on van participar diverses entitats per sensibilitzar 

en favor d’un consum responsable basat en productes de 

temporada i proximitat. 

Taula d’experiències en l’elaboració de protocols 

d’abordatge de les violències sexuals organitzada per 

laFede.cat on vam compartir les experiències i aprenentatges 

viscuts arran d’iniciar un procés de transició feminista que ha 

inclòs la creació d’una comissió de gènere i l’elaboració d’un 

protocol contra les violències sexuals.



Mitjans on hem aparegut

• Xarxanet. “Repensa el que menges”, una guia educativa per impulsarla sostenibilitat 

alimentària

• Xarxanet. Grups d’agricultura ecològica: confrontar el patriarcat amb les mans brutes de 

terra

• La Ciutat Educadora (Ràdio Sant Boi). Parlem del projecte “No hi ha Planeta B” de l’INS 

Rafael Casanova

• La Ciutat Educadora (Ràdio Sant Boi). Sostenibilitat per a joves

• Agora Xtec. Som el canvi a Ràdio Sant Boi

• El Far. L’entitat Desos celebra una trobada virtual per explorar el valor socioeducatiu del Parc 

Agrari

• Bon dia i bon hora (Ràdio Molins de Rei). Desos impulsa el seminari “Ens nodrim del parc 

agrari”

• Via Verda. El projecte DESOS al Parc Agrari del Baix Llobregat

https://xarxanet.org/ambiental/noticies/repensa-el-que-menges-una-guia-educativa-impulsar-la-sostenibilitat-alimentaria
https://xarxanet.org/ambiental/noticies/repensa-el-que-menges-una-guia-educativa-impulsar-la-sostenibilitat-alimentaria
https://xarxanet.org/ambiental/noticies/grups-dagricultura-ecologica-feministes-confrontar-el-patriarcat-amb-les-mans
https://xarxanet.org/ambiental/noticies/grups-dagricultura-ecologica-feministes-confrontar-el-patriarcat-amb-les-mans
https://www.instagram.com/p/CONu-zqJSZ_/
https://elfar.cat/art/36305/lentitat-desos-celebra-una-trobada-virtual-per-explorar-el-valor-socioeducatiu-del-parc-agrari
https://elfar.cat/art/36305/lentitat-desos-celebra-una-trobada-virtual-per-explorar-el-valor-socioeducatiu-del-parc-agrari
https://www.radiomolinsderei.cat/embed/podcast?id=radiomolinsderei_podcast_23637&mid=radiomolinsderei_podcast_23637_podcastmarker_10
https://www.radiomolinsderei.cat/embed/podcast?id=radiomolinsderei_podcast_23637&mid=radiomolinsderei_podcast_23637_podcastmarker_10
https://www.rtve.es/play/audios/en-directe-a-radio-4/projecte-desos-parc-agrari-baix-llobregat/5966435/


Finançament dels projectes desenvolupats durant el 2021

Durant el 2021, s’han desenvolupat projectes amb el finançament obtingut majoritàriament en les 

convocatòries de subvencions del 2020, tot i que algunes també del 2021. L’import destinat a les 

activitats executades ha estat de 697.143,88 €

Els nostres comptes

Els resultats econòmics auditats estaran disponibles a la nostra pàgina web a partir del juliol de 2022

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

Els finançadors de l’any 2021 han estat:

Aportacions DESOS 
Catalunya; 11.415,94 €; 2%

Aportacions DESOS 
Nicaragua; 156.500,00 €; 

22%

Altres aportacions; 
7.569,35 €; 1%

Subvencions Públiques; 
481.658,59 €; 69%

Subvencions Privades; 
40.000,00 €; 6%



Finançament atorgat al 2021
Quines subvencions ens han atorgat l’any 2021?

Entitat

Cooperació 
Internacional

Acció Comunitària

Sensibilització

13.342,84 €

188.263,64 €

0,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 150.000,00 € 200.000,00 € 250.000,00 € 300.000,00 €

Projectes de Cooperació Internacional

Projectes d'Educació per la Justícia Global

Projectes d'Acció Comunitària

Projectes de Sensibilització

Licitacions

Entitat

Ajuntament de Barcelona Departament de Treball Foment de Ciutat

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Obra Scial la Caixa ACCD

Ajuntament de Cerdanyola Fons Català pel Desenvolupament

Licitacions 7.232 €

6.000 €

69.926 € 

Educació per la 
Justícia Global 242.893,59 € 



CONTACTA

SEGUEIX-NOS

L’EQUIP TÈCNIC I LA JUNTA

Junta Directiva
Coordinació
Rebeca Segura (coordinació general)
Anna Escudé (coordinació)
Ángel Chi (coordinació)

Finances
Albert Mora (coordinació)
Souad Bobouh

Educació
Maria González (coordinació)
María José Malhue (coordinació)
Ruth Bruguera
Laura Ciria
Sílvia Fernández
Alba García
Guillermo Tobalina

Serveis educatius
Júlia Ramos (coordinació)
Adrià Masot 
Júlia Rius

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

Comunicació
Oleguer Cebrià (coordinació)
Ana Ballesteros (coordinació)
Ana Jiménez

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: 

Rebeca Segura
Albert Mora
Anna Escudé
Antonio Montesinos
Jesús Sanz

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/

