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Presentació
“Plou sobre mullat”. Amb aquesta frase resumim i expressem
el nostre pensament sobre el que ha estat l’any 2011 per la
gran majoria de persones del món, incloent-hi les de la
nostra societat propera.
Se segueix agreujant la situació de pobresa en la que han
hagut de viure i conviure milions de persones de tots els
continents. Ja a la memòria de l’any 2008 dèiem “que s’ha fet
visible la crisi global que bé afectant a persones i països,
sobretot als més empobrits i vulnerables, allunyant les ja
minses perspectives d’acomplir els “Objectius del Mil·leni”,
entre els que hi figuren la reducció de la pobresa en un 50% i
la substancial millora de l’accés a la salut i l’educació.
D’aquell 2008 fins avui, només fem que constatar com el sistema de domini econòmic i social imperant imposa governs,
tècnicament democràtics o no, dicta mesures que disminueixen drets socials i econòmics de les persones, promou la por
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i l’egoisme sota disfresses de perills externs al individu o a la societat, limita llibertats, minva els valors de la dignitat
humana, promou insolidaritats, promou guerres i fams, limita i engafeta el treball humà al seu interès, incrementa tot
tipus de pobresa, domina els instruments de comunicació volent fer-nos creure el que a ell li convé i interessa, malmet
els recursos naturals del planeta... Tot perquè uns pocs, i els que directament els ajuden a imposar-se, segueixin
apropiant-se de sumes astronòmiques de diners i gaudeixin d’una sensació de “poder” personal quasi omnímode.
L’analitzar, el procurar saber el per què d’aquesta situació ens interessa, però no és en aquesta memòria que n’hem de
parlar. Ho hem d’anar compartint amb els milers de persones amb els que desitgem una societat millor, més justa,
equitativa, lliure i solidària.
En això estem. Al igual que, malgrat totes les dificultats, procurem donar continuïtat al nostre compromís solidari,
mitjançant promoure i cogestionar programes de cooperació al desenvolupament sostenible a dos dels municipis més
empobrits de Nicaragua on som presents; així com sumant la nostra aportació a l’esforç col·lectiu de moltes altres
entitats i persones de fer de l’Educació per el Desenvolupament una eina al servei de les nostres societats,
especialment en l’àmbit de l’ensenyament reglat i informal.
La Junta Directiva
Fotografia: Productors a la comunitat del Asentamiento (Kukra River, Bluefields)
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Organització
a. L’objectiu
L’objectiu de l’associació és el desenvolupament equitatiu
i harmònic de la societat mitjançant la realització de
treballs i estudis, l’elaboració de propostes d’actuació, la
recerca de recursos i la gestió de projectes, així com
l’exercici de tasques de formació i sensibilització.
Amb aquesta orientació, es prioritzen els treballs que
contribueixen a la dignificació i millora de les condicions
de vida als països empobrits, així com l’establiment de
vincles d’amistat, cooperació i intercanvi entre la seva
societat i la nostra.

b. La Junta Directiva i l’equip de treball
DESOS Opció Solidària aposta per la consolidació d’un
equip de treball estable i professional que permeti la
consolidació de les tasques de Cooperació Internacional i
Educació pel Desenvolupament. Durant el 2011, l’equip
professional l’han format dues tècniques de cooperació i
sensibilització (una a Sant Boi de Llobregat i una altra a
Girona), i un coordinador de projecte expatriat a
Nicaragua (fins al setembre del 2011). A Nicaragua,
comptem amb un equip de 4 persones a San Miguelito i
de 5 persones al Kukra River. A més, han participat en
diverses tasques 10 voluntaris permanents i una vintena
de voluntaris de forma puntual.
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LA JUNTA DIRECTIVA
President: Xavier Vila Blanche
Vicepresident: Jesús Sanz Mur
Secretari: Eduard Ros Prat
Tresorer: Julio Martínez de la Fuente
Vocals: Juan Antonio Madueño Rosa, José Sánchez
Sánchez, Andreu Solà Tey, Ana Román Suárez

L’EQUIP PROFESSIONAL A CATALUNYA
Cooperació Internacional: Rebeca Segura Alonso
Sensibilització: Maria Clara Suárez Mehoz

Equip de voluntariat amb l’equip professional i part de la Junta Directiva,
durant la jornada de formació de cooperants, Abril 2011
(Can Massalleras, Sant Boi de Llobregat)
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L’EQUIP PROFESSIONAL A NICARAGUA
KUKRA RIVER
Director: Erick Cortez
Técnicos agrónomos: Mario Álvarez, Olga Vílchez,
Abel López
Administradora Cooperativa: Juana Torres
SAN MIGUELITO
Director: Genoveva Gaitán / Luis Casco
Administradora: Maykeling Sequeira
Técnicos agrónomos: Florentín Salablanca, Cornelio
/ Bismarck

A dalt, l’equip tècnic al Kukra River, a la finca experimental de
DESOS a la Aurora (2011). A sota, equip tècnic i coordinador
expatriat a San Miguelito (març 2011), al nucli urbà.
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L’EQUIP DE TREBALL A ESPANYA
Direcció: Xavier Vila (voluntari)
Administració: Antonio Montesinos (voluntari), Jesús
Sanz Mur (voluntari)
Coordinació projectes cooperació i sensibilització:
Rebeca Segura Alonso (contractada)
Tècnica projectes sensibilització i EpD, i delegada
Girona: María Clara Suárez Meoz (contractada)
Coordinador expatriat a Nicaragua: Arnau Selga (fins
al setembre 2011)
Voluntariat permanent cooperació: Andreu Solà,
Gerard Porqueres, Julio Martínez, José Sánchez,
Esther R. Couso
Voluntariat permanent sensibilització: Juan Antonio
Madueño, Fructuoso García, Eduard Ros, Luna Haro,
Anna Cañigueral, Anna de las Heras
A dalt, participació de l’equip profesional i voluntariat a la Jornada
Solidària de la UdG (Girona, maig 2011). A sota, participació del
voluntariat a la Mostra d’Entitats de Sant Martí (Barcelona, maig 2011)
Àrea de Sensibilització:
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c. Organització funcional
L’equip s’organitza funcionalment a través de reunions
periòdiques amb els diferents òrgans que l’estructuren, on
s’exposen les situacions de treball de forma transparent i
es promou el debat intern. L’estructura funcional de
l’entitat es correspon amb els següents òrgans:





Assemblees
Reunions de Junta Directiva
Reunions de coordinació de l’equip de treball
Reunions de comissió de treball (cooperació i
sensibilització)
 Altres: representants FCONGD, Consells Municipals, etc.

d. Número de socis i personal voluntari
Número de socis 2011: 246
Persones voluntàries: 34 en total, 17 a Catalunya i 17
cooperants que han viatjat a Nicaragua

2010
Voluntaris
Cooperants
2011

0

5

10

15

20

Gràfic: xifra de voluntaris i cooperants al 2010 i 2011
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e. Delegacions i seus
Seu social:
C/ Major 13, 08830 Sant Boi de Llobregat
Seu fiscal:
C/ Bilbao 37, 4rt 4a, 08005 Barcelona
Delegació Girona:
Rda. Antonia Ma. Claret 26, 2n, 17002
Delegació San Miguelito (Nicaragua):
Km. 248 Carretera Managua-San Miguelito
Delegació La Aurora (Bluefields, Nicaragua):
Casa Multiusos de DESOS, la Aurora

f.

Pertinença a xarxes

 Federació Catalana d’ONGD (FCONGD)
 Consell Municipal de Cooperació Ajuntament Sant
Boi de Llobregat
 Consell Municipal de Cooperació Ajuntament
Girona
 Consell Municipal de Cooperació Districte de Sant
Martí (Barcelona)
 Coordinadora d’ONGDs Solidàries de Girona

10

Memòria d’Activitats 2011

Projectes de cooperació internacional
DESOS Opció Solidària treballa per aconseguir un
desenvolupament social i econòmicament just, així com
ecològicament sostenible a través de diverses actuacions
que contribueixin a dignificar i millorar les condicions de
vida en els països empobrits. Una de les estratègies
principals es basa en establir i potenciar vincles d’amistat,
cooperació i intercanvi entre les persones, comunitats i
societats dels diferents països. Aquesta estratègia es basa,
alhora, en promoure la participació activa dels ciutadans
en les activitats i treballar conjuntament amb les
institucions governamentals (nacionals, autonòmiques i
locals), així com amb les universitats i les entitats privades
dels països on es desenvolupen les nostres accions.

DESOS és una entitat amb capacitat d’actuació generalista.
L’estratègia d’actuació està definida per l’especialització
en programes de desenvolupament rural integral a
comunitats. Les actuacions es localitzen en zones
geogràfiques determinades (actualment a Nicaragua) per
tal d’incidir des de diferents sectors en el
desenvolupament rural sostenible.
L’estratègia d’actuació de Desos Opció Solidària a
Nicaragua es basa en la concentració d’esforços en
municipis concrets, en el treball conjunt amb les
contraparts, i en realitzar-lo amb un compromís de
permanència lligat a la voluntat de les persones, entitats i
institucions de les poblacions on s’actua i en el progressiu
avenç en aconseguir els objectius conjuntament proposats.
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En aquest sentit, Desos treballa a dos municipis de
Nicaragua: el municipi de Bluefields i el municipi de San
Miguelito. A Bluefields i a San Miguelito els projectes que
desenvolupem tenen el comú denominador de promoure
la sobirania i la seguretat alimentaria cohesió social,

l’enfortiment del teixit social, l’apoderament i l’equitat de
gènere.
Al quadre següent es presenta un esquema dels
programes d’actuació al país:

DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE
Bluefields

• REFORESTACIÓ
• SILVOPASTORIL
•COMERCIALITZACIÓ

PROJECTE
TELEMEDICINA

• CACAU I
COMPLEMENTS

PROJECTE GUSPIRA.
ENERGIA ALTERNATIVA

• GRANS BÀSICS

PROJECTE ANIMAE .
EDUCACIÓ

• HORTS FAMILIARS

AUTOCONSTRUCCIÓ DE
VIVIENDES I ESPAIS
COMUNITARIS

PROJECTE AGROFORESTAL

PROJECTE PISICULTURA
CONTINENTAL

FONS DE CRÈDIT PER LA
PRODUCCIÓ

San Miguelito

ENFORTIMENT DEL TEIXIT SOCIAL
PERSPECTIVA DE GÈNERE I SOSTENIBILITAT MEDI AMBIENTA
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Programa d’actuacions al Kukra River (Bluefields)
CONTEXT
La intervenció es localitza a una desena de comunitats al voltant
del riu Kukra, que pertanyen al municipi de Bluefields (Región
Autónoma del Atlántico Sur). Es tracta d’una zona aïllada en tots
els sentits: primer geogràficament, ja que l’únic accés és per via
aquàtica utilitzant canoes o petites barques. Això provoca un
aïllament administratiu, sobretot pel que fa als serveis
d’assistència, sanitat, aprovisionament d’aigua potable, habitatge
digne i educació, i dificulta el desenvolupment humà dels seus
habitants i el desenvolupament econòmic de la regió.
La principal activitat econòmica de la regió és l’agricultura de
subsistència i, de manera irregular, el comerç local informal, a
més de la ramaderia. Les tècnicques agroforestals són molt
perjudicials pel medi ambient amb el sistema “roza, tumba i
quema” que fa avançar la frontera agrícola a molta velocitat.
13
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a. Actuació
Per tal d’aconseguir una millora en les condicions de vida i
les oportunitats dels habitants del Kukra River, primer
s’han de poder satisfer les necessitats més bàsiques:
alimentació, salut i educació. S’ha d’aconseguir però, que
aquestes millores vagin acompanyades de l’apoderament
de la població local, així com d’una consolidació de les
seves capacitats d’autogestió. L’accés a serveis bàsics,
juntament amb un teixit social cohesionat permetrà una
major incidència en la millora de les condicions de vida, i
proporcionarà un context més adequat per l’augment de
les oportunitats i les expectatives de vida dels seus
habitants. En coherència amb els nostres recursos i
capacitats, aquest any l’actuació s’ha concentrat
fonamentalment en continuar millorant el sector
agropecuari i en l’enfortiment de la societat civil.

b. Finançament
Pressupost total: 71.137,65 euros
Finançadors: Ajuntaments de Barcelona i Girona,
aportacions privades
Finançadors
Ajuntament
Girona
12.000,00
25.848,52
32.213,30
1.075,83

Ajuntament
Barcelona
DESOS
Aportacions
privades
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c. Aliats del projecte
 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 Fundació “la Caixa”
 Cooperativa Multisectorial de Kukra River
(COOPMULKRI)
 Ministerio de Educación de Nicaragua (MINED)

e. Beneficiaris
El grup focal està format per 102 productors i productores
d’escassos recursos econòmics a 7 comunitats del Kukra
River: La Aurora, El Asentamiento, El Naranjal, Coco 1,
Coco 2 i las Breñas). El 27,1% formen part de la Aurora, el
nucli més poblat.

d. Components del programa









Grans bàsics
Cacau i complements
Horticultura
Ramaderia silvopastoril
Reforestació
Comercialització
Cooperativa
Finca experimental

Gènere dels beneficiaris

Homes

31,10%
64,80%

Dones
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f. Resultats aconseguits
RESULTAT GENERAL ESPERAT

RESULTATS ACONSEGUITS

R1. Sistema hortícola de
qualitat incorporat per al
consum familiar i la creació
d’excedents

-

R2. Tècniques adequades per
a la producció, postcollita i
comercialització de grans
bàsics, cacau i productes
complementaris, amb
respecte al medi ambient
R3. Producció ramadera del
grup vinculat al projecte

-

25 horts familiars establerts amb 8 espècies
2 horts escolars amb 8 espècies
1 hort comunitari amb 8 espècies
18 calaixos amb abonament lombrihumus
Compliment de bones pràctiques agrícoles
Les beneficiàries reben 1 formació trimestral
El 20% de les famílies vinculades produeix per
comercialitzar a través de la cooperativa
30 productors de grans bàsics amb bones pràctiques
Els productors venen l’excedent a la cooperativa
Promig d’1 manzana/productor
36 productors de cacau amb bones pràctiques
63 famílies reben capacitacions, el 30% són dones
50% de les famílies vinculades a la cooperativa
10 productors atesos amb bones pràctiques
10 famílies reben 1 formació trimestral

% CONSECUCIÓ
-

83%
100%
100%
64%
85%
100%
0%

-

88%
100%
100%
124%
100%
100%
82%
100%
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realitzada amb respecte al
medi ambient
R4. Reforestació del bosc
subtropical humit
(regeneració natural,
regeneració artificial)
R5. Cooperativa de producció
i comercialització,
COOPMULKRI R.L.,
estructurada, funcionant i
amb representativitat de les
dones de la comunitat

-

-

El 75% de les famílies vinculades al projecte
desenvolupen activitats de reforestació i reben 1
capacitació trimestral
34 hectàrees reforestades
Creada l’estructura de gestió de la cooperativa
Creats els Estatuts i reglament intern de la
cooperativa i aprovats per l’INFOCOOP
Creats els òrgans de direcció amb la participació del
60% de dones
Formació als membres de la cooperativa

-

100%

-

113%
100%
100%

-

100%

-

50%
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PERCENTATGE DE CONSECUCIÓ DEL PROJECTE I PER RESULTATS
RESULTAT GLOBAL

92,6%

Resultat 1

76,0%

Resultat 2

102,0%

Resultat 3

91,0%

Resultat 4

106,5%

Resultat 5
0,0%

87,5%
20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%
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g. Fotografies

D’esquerra a dreta: productor al cultiu d’arròs (component grans bàsics); plantació de cacau en fruit
(component cacau); establiment d’un viver a la parcel·la expermiental (component reforestació)
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D’esquerra a dreta: Beneficiària d’horts familiars (component horticultura); aglomeració de productors en un
dia de servei de trillat d’arròs a la cooperativa
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Inauguració de la Tienda Campesina de la cooperativa COOPMULKRI
21
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Programa d’actuacions a San Miguelito
CONTEXT
L’actuació té lloc a 14 comunitats de San Miguelito, ubicat al
Departamento Río San Juan, a la riba del llac de Nicaragua o
Cocibolca. D’una població d’al voltant de 17.000 habitants, el 93%
es dedica a treballs relacionats amb el camp i orientats a
l’autoabastiment. El sistema agropecuari i forestal està fortament
debilitat a la zona. Les collites són escasses i de baixa qualitat a
causa de les característiques deficients de les llavors, la no
aplicación de tractaments necessaris en els moments apropiats i
la utilització de tècniques inadequades i insostenibles.
Si bé el territori no està tan aïllat com al Kukra River, els
productors tenen greus dificultats per entrar al mercat. La baixa
qualitat dels productes, la pràctica d’emmagatzematge incorrecta
i l’escàs coneixement dels canals de comercialització dificulten el
desenvolupament del sector agrícola a San Miguelito.
22
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a. Actuació
Amb l’objectiu d’aconseguir un canvi en el sistema social i
econòmic agropecuari i forestal, que sigui respectuós amb
el medi ambient i estigui gestionat pels productors de la
zona, DESOS ha actuat en les mateixes línies que el
programa de Kukra River, però a més en el cas de San
Miguelito s’ha posat en marxa un programa de
microcrèdits: el Fons de Crèdit per a la Promoció de
l’Economia Local (FCPEL). El FCPEL es va posar en marxa el
2010 i s’ha anat consolidant per promoure i gestionar la
concessió de crèdits a productors i productores,
associacions i, en general, emprenedors de San Miguelito.
Les concessions van acompanyades d’un procés de
formació i assessorament als beneficiaris.

b. Finançament
Pressupost total: 226.964,75 euros
Finançadors: Fundació “la Caixa”, Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat, aportacions privades

6.716,67

Finançament
Fundació "la
Caixa"

16.881,41

Ajuntament Sant
Boi
DESOS

44.366,67
150.000,00

Aportacions
beneficiaris
9.000,00

Aportacions
privades
23
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c. Aliats del projecte
 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 Fundació “la Caixa”
 Cooperativa de las Familias de San Miguelito
(COODESFAM)
 Ministerio de Educación de Nicaragua (MINED)
 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Forestal de
Nicaragua (MAG-FOR)

d. Components del programa








Grans bàsics
Cacau i complements
Horticultura
Ramaderia silvopastoril
Reforestació
Cooperativa
Fons de crèdit a la Promoció de l’Economia Local

e. Beneficiaris
El grup focal està format per 802 persones, que són 140
productors i productores d’escassos recursos econòmics,
647 alumnes i 28 professors de 3 centres escolars, a 14
comunitats de San Miguelito i al nucli urbà.
Gènere dels productors (140 adults)

40%

Homes
60%

Dones
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f. Resultats aconseguits
RESULTAT GENERAL ESPERAT
R1. Sistema hortícola de
qualitat incorporat per al
consum familiar i la creació
d’excedents
R2. Tècniques adequades per
a la producció, postcollita i
comercialització de cacau i
productes associats, amb
respecte al medi ambient
R3. Tècniques per a la
producció, postcollita i
comercialització de grans
bàsics amb respecte al medi
R4. Producció ramadera del
grup vinculat al projecte

RESULTATS ACONSEGUITS
-

40 horts familiars amb 6 espècies
3 horts escolars amb 6 espècies
1 hort experimental a la finca demostrativa
Les famílies comercialitzen el 25% de la producció
Formació a 40 famílies i assistències tècniques
39 famílies estableixen cultius de cacau
Compliment de bones pràctiques agrícoles
Els productors cultiven almenys ½ manzana de cacau
Formació a totes les famílies beneficiàries
Participació activa dels beneficiaris
35 famílies estableixen àrees de grans bàsics
Compliment de bones pràctiques agrícoles
Formació a les famílies beneficiàries sobre l’ús d’eines
i tècniques bàsiques de producció de grans bàsics
31 famílies realitzen gestió del terreny, pastures i
reforestació (15,53 hectàrees)

% CONSECUCIÓ
-

133%
100%
0%
100%
100%
98%
61%
30%
100%
64%
117%
70%
100%

-

124%
25
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realitzada amb respecte al
medi ambient

R5. Construcció de la casa
multiusos de DESOS, nau i
oficines de la cooperativa
COODESFAM
R6. Atorgament de 30
microcrèdits per a la
promoció de l’economia local
de San Miguelito

R7. Creada i en funcionament
la cooperativa de productors
de San Miguelito

-

Compliment de bones pràctiques agrícoles
Reforestació de 15,53 hectàrees
Formació a 15 productors sobre tècniques bàsiques
per a la gestió del terreny, pastures i reforestació
4 xerrades informatives a 4 comunitats
Adquisició d’un terreny de 6 manzanas
Neteja i anivellament de l’àrea
Obres de la casa i nau
Construcció de sitges d’emmagatzematge
100% de les sol·licituds ateses, rebudes, estudiades i
assessorades
Aprovats 43 crèdits
La meitat dels crèdits són per a dones
Bona gestió del Fons de Crèdit
Capacitacions als beneficiaris
Cooperativa organitzada amb òrgans de direcció
nomenats i un mínim del 38% de dones associades
Estructura de gestió activa amb Estatuts i Reglament
Formació als associats sobre cooperativisme

-

74%
103,5%
50%

-

100%
100%
5%
20%
0%
100%

-

143%
90%
80%
70%
80%

-

75%
100%
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PERCENTATGE DE CONSECUCIÓ DEL PROJECTE I PER RESULTATS
RESULTAT PROJECTE

79,49

Resultat 1

87,00

Resultat 2

70,60

Resultat 3

95,67

Resultat 4

90,30

Resultat 5

31,25

Resultat 6

96,60

Resultat 7

85,00
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00
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g. Fotografies

D’esquerra a dreta: Plantació de tomàquets (component horticultura); plantació de cacau (component cacau i
associats); collita del frijol (component de grans bàsics)
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D’esquerra a dreta: Vaques en una finca (component silvopastoril); cartells de benvinguda a l’accés de la finca
multiusos de DESOS, oficines i nau de la cooperativa
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D’esquerra a dreta: inici de les construccions de les obres de la casa multiusos de DESOS, oficina de la
cooperativa i nau; Signatura d’un crèdit a una beneficiària
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Formació als membres de la cooperativa COODESFAM
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Projectes de sensibilització i EpD
a. Actuació
La focalització espacial i sectorial i la permanència
temporal a Nicaragua ens han possibilitat adquirir un gran
coneixement de la zona i acompanyar la transformació de
les comunitats rurals nicaragüenques, creant llaços estrets
amb Catalunya. Gràcies a aquests vincles, DESOS ha creat
ponts sòlids entre comunitats, entitats i persones i ha
lligat la cooperació amb la sensibilització i l’EpD, i promou
la construcció del diàleg, la reflexió, l’opinió i la implicació
directa o indirecta de la ciutadania del Nord amb les
poblacions del Sud, avançant amb processos paral·lels a
Nicaragua, de sensibilització i EpD, a través de
l’experiència dels agermanaments escolars.

Així, en l’àmbit de la sensibilització i l’EpD, DESOS treballa
per establir i potenciar aquests vincles d’amistat,
cooperació i intercanvi entre les persones, comunitats i
societats de Catalunya i Nicaragua, perquè les
problemàtiques socials i ambientals que afrontem en
l’àmbit local i global són una responsabilitat compartida
entre persones, comunitats i països.
Realitzem aquesta tasca enfortint els agermanaments
entre municipis (Bluefields-Girona, San Miguelito-Sant Boi
de Llobregat) i a través dels agermanaments escolars i
tallers de sensibilització a escoles, xerrades i debats a
centres cívics i universitats, la projecció de documentals i
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recursos audiovisuals que es realitzen a Catalunya i
Nicaragua i altres activitats, com son la participació a fires
i programes concertats amb administracions, entitats i
societat civil.

Utilitzem l’exemple de Nicaragua, on DESOS hi actua, i
l’exemple d’Catalunya, que lluita per sortir d’una greu crisi
social i econòmica que amenaça seriosament tots els
avanços socials assolits.

Desenvolupem estratègies d’EpD que treballem amb el
sector educatiu formal (centres educatius i universitats) i
informalment amb la ciutadania i organitzacions socials,
per sensibilitzar, motivar i orientar la participació
ciutadana a Catalunya i a Nicaragua a través de actuacions
solidàries i sostenibles. Amb els centres educatius de
primària i secundària a través dels agermanaments
escolars i la transversalització de l’EpD.

Per fer-ho possible ens acostem a la societat des de tres
àmbits diferents: l’àmbit educatiu (primària i secundària),
l’àmbit universitari, i la societat en general, fomentant
espais de debat i reflexió, com ara tallers, presentacions i
xerrades amb estudiants, professors i ciutadania i
produint materials audiovisuals que utilitzem com a
recursos pedagògics i de divulgació.

Per això, l’objectiu principal d’aquest projecte ha consistit
a donar a conèixer la realitat dels països del Sud a la
societat del Nord i donar a conèixer a les poblacions del
Sud la realitat del Nord, tot mostrant els factors de
quotidianitat per crear empatia envers cultures diferents.

A causa de la manca de finançament, les nostres accions
de sensibilització s’han centrat enguany a Girona, amb
accions puntuals també a Barcelona i Sant Boi de
Llobregat.
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Finançament

b. Finançament
Pressupost total: 11.000,00 euros
Finançadors: Ajuntament de Girona, Ajuntament de Sant
Julià de Ramis, Diputació de Girona, Districte de Sant
Martí de Barcelona, Departament de Benestar i Família de
la Generalitat de Catalunya, aportacions privades

900,00

Ajuntament
Girona

500,00
1.900,00

Ajuntament St.
Julià de Ramis
Diputació de
Girona

3.000,00
4.700,00

Departament
Benestar
Districte Sant
Martí
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c. Aliats del projecte









Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Fundació “la Caixa”
Ajuntament de Sant Julià de Ramis
Escola de Medinyà
IES Santa Eugènia de Girona
Escola Edwin Baltodano (La Aurora, Bluefields)
Nucli escolar Los Peñones (Bluefields)
Instituto 30 de Octubre (Bluefields)

d. Àmbits del programa
 Escolar (primària i secundària)
 Universitari
 Població general

e. Beneficiaris
El grup focal està format per 1.620 persones, que són 420
alumnes de primària i secundària, 600 estudiants
universitaris i 600 persones de la població general.
Classificació beneficiaris

600

420

Escolars primària i
secundària
Universitaris
Població general

600
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f. Resultats aconseguits
RESULTAT GENERAL ESPERAT
R1. Realitzats audiovisuals
sobre agermanaments
educatius i projectes de
DESOS (documental)
R2. Implementats els
programes d’agermanament
escolar entre l’IES Santa
Eugènia-Los Peñones, Escola
Medinyà-Edwin Baltodano
R3. Reactivat el Conveni entre
UdG i DESOS

RESULTATS ACONSEGUITS

% CONSECUCIÓ

-

Visualització dels reportatges a aules, centres cívics i
universitats

-

100%

-

30 tallers de sensibilització i EpD a la ESO
2 tallers de sensibilització a Batxillerat
600 alumnes participen als tallers
3 centres escolars reben acompanyament en els
agermanaments amb escoles nicaragüenques
Campanya de cooperació durant el Nadal
Realitzades activitats de concertació i programació de
presentacions a estudiants de la UdG
Realitzades 3 presentacions de DESOS i el documental
“Camins de Fang” a estudiants

-

100%
100%
100%
100%

-

100%
100%

-

25%

-
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R4. Implementats els
programes de sensibilització a
centres cívics i jornades
solidàries

-

R5. Enfortida l’entitat amb
més voluntariat

-

150 estudiants participen als debats
Realitzades 2 presentacions dels projectes als centres
cívics de Girona
Un mínim de 1000 persones participen als debats i
jornades solidàries
Elaboració de material de divulgació i difusió
Participació a 7 esdeveniments solidaris
Presentació del documental “Camins de Fang” al
cinefòrum de Girona i altres centres
Vinculació de 2 voluntaris a l’equip de Girona
Vinculació de 3 voluntaris a l’equipo de Sant Boi
Posada en marxa de la pàgina web i Facebook
Celebració de 2 jornades de voluntaris i cooperants

-

25%
50%

-

60%

-

100%
100%
100%

-

100%
100%
100%
100%
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Percentatge de consecució del projecte i per resultats
Resultat global

86,4

Resultat 1

100,0

Resultat 2

100,0

Resultat 3

50,0

Resultat 4

82,0

Resultat 5

100,0
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0
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g. Fotografies

D’esquerra a dreta: Enviament de cartes i fotografies entre els estudiants de les escoles agermanades; Vídeoconferència
entre estudiants de Medinyà i estudiants de Nicaragua; Taller escoles a l’IES Santa Eugènia
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D’esquerra a dreta: Participació de DESOS a diverses jornades solidàries (Festa Multicultural del Poblenou, Festa de la
Mercè de Barcelona)
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Jornada de cooperants i voluntaris, abril de 2011

41

Memòria d’Activitats 2011

Resum de la memòria econòmica
Compte de resultats
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Balanç simplificat
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