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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. Fins al mes d’octubre de
2012, l’equip professional l’han format dues tècniques de
cooperació i sensibilització: una a Sant Boi de Llobregat i
una altra a Girona (els últims mesos de l’any s’ha hagut de
prescindir de la tècnica de Girona per manca de
finançament). A Nicaragua, comptem amb un coordinador
general, un equip de 7 persones a San Miguelito, 6
persones al Kukra River i un tècnic a Waslala i Rancho
Grande. A més, han participat en diverses tasques 11
voluntaris permanents i una desena de voluntaris més 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
A dalt, el president de DESOS, Xavier Vila, durant un
Concert Solidari a Can Massallera (Sant Boi de
Llobregat), el setembre de 2012. A baix, membres de
la Junta Directiva a la jornada del Barrejant a Sant Boi
de Llobregat (octubre 2012).
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L’EQUIP PROFESSIONAL A NICARAGUA
Coordinador general: Saúl Sanders
KUKRA RIVER
Tècnics agrònoms: Mario Álvarez, Olga Vílchez, Abel
López, Santos Reyes, Francisco López Castellano
Administradora: María Inés Alarcón
SAN MIGUELITO
Coordinadora de cooperatives: Genoveva Gaitán
Administradora: Maykeling Sequeira
Tècnics agrònoms: Florentín Salablanca, Jorge Luis
Aguilar, Bismarck Enríquez, Omar Sánchez
WASLALA i RANCHO GRANDE
Coordinador de cacau: Édgar Rivera

A dalt, l’equip tècnic al Kukra River, a la finca d’un
productor (2012). A sota, membres de la cooperativa de
San Miguelito amb part de l’equip tècnic local i de Sant
Boi a les instal·lacions de DESOS (San Miguelito, 2012).
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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 fins l’octubre 2012)
Voluntariat permanent cooperació: Andreu Solà, Gerard
Porqueres, Julio Martínez, José Sánchez, Sara Silvestre
Voluntariat permanent sensibilització: Juan Antonio
Madueño, Fructuoso García, Eduard Ros, Luna Haro, Anna
Cañigueral, Anna de las Heras
A dalt, Concert Solidari a Can Massallera (Sant boi de Llobregat)
el setembre de 2012. A sota, participació del voluntariat a la Fira
d’Entitats del Poblenou (Barcelona, maig 2012)
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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:

d. Número de socis i personal voluntari

Número de socis 2012: 239
Persones voluntàries: 21 en total -11 a Catalunya i 10
cooperants que han viatjat a Nicaragua-

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.






Gràfic: xifra de voluntaris i cooperants al 2011 i 2012
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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
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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.
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.
Durant el 2012, hem donat continuïtat a les línies de
treball engegades a Bluefields (territoris de Kukra River) i
San Miguelito (Departamento Río San Juan): reforestació,
implementació de la ramaderia intensiva, treball en horts
familiars i escolars, millora de la qualitat dels grans bàsics i
comercialització de l’excedent agrícola.
El projecte d’enguany constitueix un pas més rere altres
projectes d’anys anteriors i uneix els esforços i
coneixements de dues entitats que fins ara havien
treballat per separat: Kab ku’h, especialitzada en el cultiu i
la transformació del cacau acriollat, i DESOS,
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especialitzada en el desenvolupament agrari productiu i
sostenible. El projecte contempla la promoció de la planta
de cacau acriollat com a producte de qualitat, capaç
d’aportar valor afegit a la producció local per augmentar
la qualitat i el preu de venda del cacau.
A més dels municipis de Bluefields i San Miguelito, la
intervenció es localitza a les comunitats rurals dels
municipis de Waslala (Departamento de Matagalpa) i
Rancho Grande (Región Autónoma del Atlántico Norte). Es
tracta de comunitats aïllades en terrenys selvàtics i
muntayosos, alguns d’ells en plenes reserves naturals.

Durant l’any, també hem creat noves eines d’impuls
econòmic amb l’objectiu d’incrementar el valor de la
producció. Les línies d’actuació són les següents:
 Recuperació del cacau acriollat nicaragüenc
 Enfortiment i consolidació de cooperatives
 Millora dels sistemes de producció, gestió i
comercialització amb respecte al medi ambient i
enfocament de gènere
 Augment dels Fons de Crèdit a la Promoció de
l’Economia Local
Els projectes que desenvolupem tenen el comú
denominador de promoure la sobirania i la seguretat
alimentària, la cohesió social, l’enfortiment del teixit
econòmic, l’apoderament i l’equitat de gènere.
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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
11
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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.

b. Finançament
Pressupost total: 66.645,94 euros
Finançadors: Agència Catalana de Cooperació,
Ajuntament de Girona
Projecte: “Recuperació del cacau crioll nicaragüenc i
enfortiment del teixit econòmic i social a les comunitats
rurals de Kukra River (Bluefields), San Miguelito, Waslala i
Rancho Grande”

En coherència amb els nostres recursos i capacitats,
aquest any l’actuació s’ha concentrat a enfortir el teixit
social i econòmic de les comunitats de Kukra River a través
de la recuperació del cacau acriollat nicaragüenc, la
consolidació de cooperatives i la millora de la producció,
gestió i comercialització agropecuària, amb respecte al
medi ambient i enfocament de gènere.
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c. Aliats del projecte
 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 Fundació “La Caixa”
 Cooperativa Multisectorial de Kukra River
(COOPMULKRI)
 Universidad Nacional Agraria (UNA)

d. Components del programa










e. Beneficiaris
El grup focal està format per 97 productors (50% homes i
50% dones) d’escassos recursos econòmics i les seves
famílies. En total 1.067 persones a 7 comunitats del Kukra
River: La Aurora, El Asentamiento, El Naranjal, Caño Azul,
Coco 1, Coco 2 i las Breñas. La majoria formen part de la
Aurora, el nucli més poblat.

Empelt de cacau acriollat
Cacau híbrid i complements
Grans bàsics
Horticultura
Ramaderia silvopastoril
Reforestació
Comercialització
Cooperativa
Finca experimental
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f. Resultats aconseguits
RESULTAT GENERAL
ESPERAT
R1. Ingertades i cultivades
1.400 plantes de cacau
acriollat nicaragüenc i
format l’equip tècnic i els
beneficiaris de cacau sobre
el cultiu, manteniment i
transformació del cacau
R2. Enfortida la cooperativa
COOPMULKRI com a
instrument social i d’impuls
de l’economia local

RESULTATS ACONSEGUITS
- Identificació i recuperació de les varetes portagemmes de cacau
acriollat i trasllat als vivers locals per a ser ingertades
- 2 jornades de formació a l’equip tècnic i productors sobre cacau
- 1.400 plantes cultivades amb cacau acriollat nicaragüenc als
vivers/terrenys de les comunitats focals
- Construïda una nau de processament i emmagatzematge de cacau
- Construïdes i en marxa una fermentadora i assecadora de cacau
- 1 cooperativa en funcionament
- Creada i en funcionament la Secció de Cacau de la cooperativa
- Enfortiment de la Tienda Campesina de la cooperativa
- Realitzats cursos de formació i tallers de capacitació sobre
tècniques agropecuàries, cooperativisme, gestió i administració,
igualtat de gènere i biodiversitat (amb el 80% d’assistència)
- Acord de col·laboració signat entre les quatre cooperatives per
crear una estratègia conjunta de producció i comercalització
- Elaborat un Pla Bàsic de Comercialització en finalitzar el projecte

%
CONSECUCIÓ

- 60%
- 100%
-

100%
100%
100%
100%
100%
0%

- 100%
- 100%
- 75%
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R3. Millorats els sistemes de
producció, gestió i
comercialització, aportant
valor afegit als productes
agropecuaris a través de
processos de transformació i
comercialització, amb
respecte al medi ambient i
enfocament de gènere

- Un 10% de la població de les comunitats focals ha introduït
sistemes de producció amb respecte al medi ambient
- Augment del 20% dels beneficiaris que reben assessorament
tècnic sobre el terreny
- Ampliades i consolidades les activitats sobre cultius experimentals
i la seva aplicació pràctica en el dia a dia dels productors
- Augmenten en un 15% les zones degradades reforestades
- Iniciada la secció de cacau amb la transformació del cacau en baba
i augment del 30% del valor global dels productes agropecuaris a
través de processos de transformació i comercialització
- Finalitzats els estudis sobre “La producció de cacau als territoris de
Kukra River” i “Increment i diversificació dels horts familiars i
col·lectius. Millora de la producció i comercialització de l’arròs i el
fesol als territoris de Kukra River”

- 100%
- 100%
- 60%
- 100%
- 100%
- 100%

- 50%
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g. Fotografies

D’esquerra a dreta: productor al cultiu d’arròs (component grans bàsics); plantació de cacau
(component cacau); establiment d’un viver a la parcel·la expermiental (component reforestació)
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D’esquerra a dreta: Banc d’hortalisses (component horticultura); aglomeració de productors en un dia
de servei de trillat d’arròs a la cooperativa
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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 de prop 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
aplicació 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.
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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 del Kukra River, però a més en el cas de San
Miguelito s’ha donat continuïtat al 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: 180.178,19 euros
Finançadors: Fundació “la Caixa”, Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament (ACCD), Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat
Projectes: “San Miguelito: Microcréditos y economía
productiva” y “Recuperació del cacau crioll nicaragüenc i
enfortiment del teixit econòmic i social a les comunitats
rurals de Kukra River (Bluefields), San Miguelito, Waslala i
Rancho Grande”
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d. Components del programa

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)









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 392 persones: 163
productors d’escassos recursos econòmics (50%
homes i 50% dones) i 229 alumnes de 3 centres
escolars, a 14 comunitats de San Miguelito i al nucli
urbà.
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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

RESULTATS ACONSEGUITS
-

78 horts familiars, amb la participació de 53 dones i 25
homes
Compliment de Bones Pràctiques Agrícoles
Establiment de parcel·les experimentals per formar els
productors
Les famílies comercialitzen el 46% de la producció
Formació a 50 famílies i assistències tècniques
79 famílies estableixen cultius de cacau
Compliment de bones pràctiques agrícoles
Els productors cultiven almenys ½ mansana de cacau
Construït 1 viver de cacau acriollat per realitzar ingerts
Tallers de formació i pràctiques de capacitació a totes
les famílies beneficiàries
Participació activa dels beneficiaris

% CONSECUCIÓ
-

156%
76%

-

60%
100%
100%
197%
71%
50%

-

100%

-

100%
81%
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R3. Tècniques per a la
producció, postcollita i
comercialització de grans
bàsics amb respecte al medi
ambient

-

R4. Producció ramadera del
grup vinculat al projecte
realitzada amb respecte al
medi ambient

-

R5. Construcció i posada en
marxa de la nova zona
productiva i de serveis de

-

95 famílies estableixen àrees de grans bàsics
Compliment de bones pràctiques agrícoles
Compra de llavors certificades per millorar la
productivitat i garantir la seguretat alimentària
Establiment de parcel·les experimentals per millorar la
productivitat
Formació a les famílies beneficiàries sobre l’ús d’eines
i tècniques bàsiques de producció de grans bàsics
71 famílies realitzen gestió del terreny, pastures i
reforestació
Compliment de bones pràctiques silvopastorils
Reforestació de 30,68 hectàrees
Formació a 71 famílies de ramaders sobre tècniques
bàsiques per a la gestió del terreny, pastures i
reforestació
5 xerrades informatives sobre prevenció i control
d’incendis
Adquisició d’un terreny de 6 mansanes
Construcció i equipament de la casa multiusos i la nau
d’emmagatzematge

-

158%
83%

-

100%

-

100%

-

75%

-

142%
76%
102%
50%

-

86%

-

83%
100%

-

100%
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DESOS
R6. Atorgament de 60
microcrèdits per a la
promoció de l’economia local
de San Miguelito

R7. Creada i en funcionament
la cooperativa de productors
de San Miguelito COODESFAM
R8. Establiment d’una
comercialització conjunta de
productors i productores

-

Establiment de la finca experimental de 6 manzanes
Construcció de 12 sitges d’emmagatzematge
Sol·licituds ateses, estudiades i assessorades
Aprovats 81 crèdits
El 47% dels crèdits són per a dones
Bona gestió del Fons de Crèdit
Sensibilització a totes les comunitats sobre l’accés i el
funcionament del Fons de Crèdit
Formació i capacitació continuada als beneficiaris
Cooperativa organitzada amb òrgans de direcció
nomenats i un mínim del 38% de dones associades
Estructura de gestió activa amb Estatuts, Reglament i
organigrama operatiu
Formació als 70 associats sobre cooperativisme
Elaborat l’estudi de Viabilitat empresarial de la
Cooperativa i el Pla inicial d’emmagatzematge i
comercialització de la producció de grans bàsics
Gestió de la compra i comercialització de la producció
dels associats

-

100%
100%
100%
135%
114%
100%

-

100%
90%

-

100%

-

100%
100%

-

100%

-

60%
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g. Fotografies

D’esquerra a dreta: Producció de pebrots (component horticultura); plantació de cacau (component
cacau); collita del fesol (component de grans bàsics)
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D’esquerra a dreta: Vaques en una finca (component silvopastoril); finca experimental
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Horts escolars

Beneficiària del Fons de Crèdit
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Formació als membres de la cooperativa COODESFAM
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Programa d’actuacions a Waslala i Rancho Grande
Waslala

CONTEXT

és un municipi de la Regió Autònoma de l’Atlàntic Nord,
atès pel departament de Matagalpa. Format per 20 comarques i 70
comunitats en una àrea de 1.330 Km2, té una població de 49.339
habitants, majoritàriament rural. Waslala agrupa més de dos mil
agricultors actius i és el principal productor de cacau de la zona, amb
una producció per sobre de 300 tones. Degut a la manca
d’infraestructures i la falta de formació dels camperols, gran part del
terreny òptim pel conreu del cacau no es treballa. Aquesta localitat
està ubicada en el parc natural de Bosawás, una de les àrees
protegides més importants, declarada Reserva de la Biosfera.

Rancho Grande forma part del departament de Matagalpa i està

format per 22 comarques. La població és de 26.223 habitants, dels
quals 24.575 són població rural. La principal activitat productiva és
l’agricultura (cacau i cafè), després la ramaderia. La tala massiva de
boscos, sequeres, erosió dels sòls, desbordament de rius… provoquen
desforestació en tota la zona. El municipi de Rancho Grande es troba
a la Reserva de la Gran Cerra de Kuskawas, declarada àrea protegida.

30

Memòria d’Activitats 2012

a. Actuació
El projecte consisteix en la recuperació, cultiu i
transformació del cacau acriollat nicaragüenc, impulsant
el desenvolupament de l’agricultura productiva.
A través de les cooperatives, l’objectiu és enfortir el teixit
econòmic i social de Waslala i Rancho Grande, comunitats
rurals aïllades i empobrides, amb dificultats per a
desenvolupar-se
econòmicament
i
cohesionar-se
socialment.

b. Finançament
Pressupost total: 9.328,80 euros
Finançadors: Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD)
Projectes: “Recuperació del cacau crioll nicaragüenc i
enfortiment del teixit econòmic i social a les comunitats
rurals de Kukra River (Bluefields), San Miguelito, Waslala i
Rancho Grande”

Com en els casos anteriors, el projecte contempla uns
eixos transversals en tots els resultats: equitat de gènere,
protecció del medi ambient, promoció dels drets humans i
apoderament de la ciutadania.
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c. Aliats del projecte





Instituto Agropecuario de Waslala (INAWAS)
Cooperativa Cacaonica
Cooperativa 17 de Julio
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Forestal de
Nicaragua (MAG-FOR)

d. Components del programa
 Cacau i complements
 Cooperatives

e. Beneficiaris
Waslala
279 beneficiaris directes: 18 productors/es joves amb
manca de recursos per iniciar cultius de cacau i/o
millorar-los; 21 treballadors a INAWAS com 1 director,
1 administradora, 1 resposable de l’àrea acadèmica, 1
responsable tècnic, 2 guàrdies de seguretat, 1
conserge, 3 obrers, 11 mestres (4 dels quals són
dones); i 250 alumnes inscrits a algun curs dins de la
institució.
Rancho Grande
37 beneficiaris directes: productors amb manca de
recursos per cultivar cacau i membres de la
cooperativa. En total, 188 persones s’han beneficiat
de forma indirecta (50% homes i 50% dones).
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f. Resultats aconseguits
RESULTAT GENERAL
ESPERAT
R1. Ingertades i cultivades
700 plantes de cacau
acriollat nicaragüenc i
format l’equip tècnic i els
beneficiaris sobre el cultiu i
transformació del cacau
R2. Creades dues
cooperatives com a
instrument social i d’impuls
de l’economia local

RESULTATS ACONSEGUITS
- Identificació i recuperació de les varetes portagemmes de cacau
acriollat i trasllat als vivers locals per a ser ingertades
- 2 jornades de formació a l’equip tècnic i productors sobre cacau
- 700 plantes cultivades amb cacau acriollat nicaragüenc als
vivers/terrenys de les comunitats focals
- 2 cooperativa en funcionament
- Realitzats cursos de formació i tallers de capacitació sobre
tècniques agropecuàries, cooperativisme, gestió i administració,
igualtat de gènere i biodiversitat (amb el 80% d’assistència)
- Acord de col·laboració signat entre les quatre cooperatives per
crear una estratègia conjunta de producció i comercalització
- Elaborat un Pla Bàsic de Comercialització en finalitzar el projecte

%
CONSECUCIÓ

- 60%
- 100%
- 100%
- 50%
- 100%
- 100%
- 75%
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g. Fotografies

Productors mostrant les seves plantacions de cacau
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Participació de productors en un esdeveniment de capacitació i
programació de visites
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Viver de plantes de cacau a Waslala

Trasllat de varetes portagemmes
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Projectes de sensibilització i Educació pel Desenvolupament
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 de
Catalunya i Nicaragua i ha lligat la cooperació amb la
sensibilització i l’EpD. DESOS 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,
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
recursos audiovisuals que es realitzen a Catalunya i a
Nicaragua i altres activitats, com son la participació a fires
i programes concertats amb administracions, entitats i
societat civil.
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Per això, l’objectiu principal d’aquest projecte ha consistit
a sensibilitzar sobre les causes estructurals que generen
les desigualtats entre el Nord i el Sud i motivar la
ciutadania a informar-se, reflexionar i implicar-se en
processos de transformació social i econòmica cap a una
societat global millor i en pau.
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, participatius i de divulgació.

2012 amb el suport de l’Ajuntament de Girona. Aquest
projecte forma part d'un procés de diàleg i sensibilització
amb la ciutadania de Girona i Sant Julià de Ramis, iniciat el
2008.
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.

“De Catalunya a Nicaragua en 5 Minuts” és el projecte de
sensibilització que DESOS Opció Solidària ha desenvolupat
a Girona, el Kukra River i Bluefields ciutat durant l'any
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b. Finançament
Pressupost total: 3.938,92 euros
Finançadors: Ajuntament de Girona, Districte de Sant
Martí de Barcelona i Ajuntament de Sant Boi.

Finançament
500,00
200,00
Ajuntament
Girona

3.238,92

Ajuntament Sant
Boi
Districte Sant
Martí
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c. Aliats del projecte









Universitat de Girona (UdG)
Casa de la Cultura de Girona
Cinema Truffaut
Ajuntament de Sant Julià de Ramis
IES Santa Eugènia de Girona
Escola Edwin Baltodano (La Aurora, Bluefields)
Nucli escolar Los Peñones (Bluefields)
Instituto 30 de Octubre (Bluefields)

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

d. Àmbits del programa
 Escolar (primària i secundària)
 Universitari
 Població general
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f. Resultats aconseguits
RESULTAT GENERAL ESPERAT
R1. Realitzats tallers de
sensibilització a estudiants de
Primària i Secundària en
temes de solidaritat, drets
humans i cooperació

RESULTATS ACONSEGUITS
-

R2. Realitzades activitats de
reflexió amb 600 estudiants
d’àmbit universitari sobre les
causes estructurals de les
diferències Nord-Sud

-

480 estudiants de secundària de Girona participen als
tallers de sensibilització
13 tallers de sensibilització i EpD per alumnes de l’ESO
a Girona
3 centres escolars gironins reben acompanyament en
els agermanaments amb escoles nicaragüenques
1 vídeo d’agermanament produït
2 tallers sobre sobirania alimentària a 60 alumnes de
Primària de l’Escola Parellada de Sant Boi de Llobregat
30 estudiants de Batxillerat assisteixen als debats
Realitzades activitats de concertació i programació de
presentacions a estudiants de la UdG
Realitzada 1 presentació de DESOS i el programa de
pràctiques al Kukra River i Bluefields
Gestionades 2 presentacions amb la projecció del
documental “El Kukra River: Una riquesa a preservar”

% CONSECUCIÓ
-

114%

-

100%

-

100%
100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%
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R3. Implementats els
programes de sensibilització
per a la participació ciutadana

-

R5. Seleccionada i difosa una
exposició fotogràfica amb
l’aportació de voluntariat

-

Realitzades 3 sessions de cine-fòrum: Cicle de Cinema
Solidari de Girona, Casa de la Cultura de Girona i Fira
de la Mercè de Barcelona.
Presentats al Cinema Truffaut els vídeos dels
agermanaments educatius
150 persones participen als debats de Girona
Distribuït material de divulgació i difusió als mitjans de
comunicació
Participació a la II Diada de la Solidaritat de la UdG, a
la Comissió d’Agermanament Girona-Bluefields i
preparació del 25 aniversari
Un total de 1.500 persones assisteixen a les fires
solidàries celebrades a Barcelona: Fira d’entitats i
Festa Multicultural del Poblenou i Barrejant 2012 de
Sant Boi de Llobregat
200 persones assisteixen al concert solidari organitzat
a Can Massallera (St. Boi de Llobregat)
Exposició fotogràfica

-

100%

-

100%
100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%
0%
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g. Fotografies

D’esquerra a dreta: Enviament de cartes entre els estudiants de les escoles agermanades; Cine-fòrum durant la Festa
de la Mercè a Barcelona; Difusió del documental “Kukra River, la riquesa a preservar” a Girona.

45

Memòria d’Activitats 2012

Participació a diverses jornades solidàries a Barcelona.
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Participació a la campanya “Jo dono la cara per la cooperació i la solidaritat” de Sant Boi de Llobregat
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Campanya “Marca un gol” per eradicar la pobresa, amb sorteig d’una pilota
del Barça signada pels jugadors, una samarreta de Xavi signada i una
samarreta de Messi signada
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