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Què és
Desos Opció Solidària?
Som una ONG dedicada a promoure
un desenvolupament social i ambiental just i sostenible
a través de l’impuls i gestió de projectes de
Cooperació internacional, Educació per a la Justícia Global
i Economia social.
Des del 2001, treballem per millorar i dignificar les condicions
de vida de les persones i col·lectius en situacions més
vulnerables, tant als països més empobrits com a casa nostra.
L’objectiu: aconseguir el desenvolupament equitatiu i
harmònic de la societat, caminant cap un món
més just i solidari.

Les nostres línies d’actuació

Central Parc del Baix Llobregat
Projecte agrari d’economia social

Sensibilització i
Educació per a la Justícia Global

Gestió de projectes de
cooperació internacional

Índex interactiu

Fes click sobre el títol per anar directament a la pàgina seleccionada

BENVINGUDA
COOPERACIÓ LOCAL
Projecte agrari de Central Parc del Baix Llobregat:
recuperació d’espais rústics i promoció de l’economia social
Sensibilització i Educació per a la Justícia Global
COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Fons de Crèdit per a la Promoció de l’Economia Local a San Miguelito
EQUIP HUMÀ
PERTINENÇA A XARXES
SATISFACCIONS DEL 2016
SUBVENCIONS REBUDES
COL·LABORA, UNEIX-TE, CONTACTA

Els nostres valors
•
•
•
•
•
•

Dignitat humana
Justícia social
Igualtat de gènere
Sostenibilitat
Solidaritat
Transparència

Què promovem?
•
•
•
•
•
•
•

Desenvolupament social i econòmic
Agricultura ecològica i de proximitat
Sobirania alimentària i sostenibilitat mediambiental
Cooperativisme
Igualtat de gènere
Sensibilització i Educació per a la Justícia Global
Formació i inserció sociolaboral

Mirat i repensat el 2016
des de la perspectiva d’haver-lo caminat,
com a entitat, i a nivell intern, ha continuat la tònica històrica
de mantenir en equilibri precari la nostra estructura bàsica de funcionament.
Però malgrat l’equilibri precari, ens en sortim gràcies a
les magnífiques persones que conformen el nostre equip.
Les estimem!
La mirada cap a fora ens mostra una societat on segueix creixent
la desigualtat econòmica i social, res de nou, malauradament.
Per això ens hem esforçat a desenvolupar els projectes d’Educació per a la
Justícia Global i de Cooperació internacional. Així mateix, conjuntament amb la
nostra cooperativa Central Parc del Baix Llobregat, hem posat més èmfasi en els
projectes d’inserció sociolaboral com a eina per promoure una altra concepció de
l’economia: la social, la del bé comú, front a la capitalista que any rere any deixa la
petjada del seu egoïsme i crueltat.
La nostra tasca continua per ser part activa del conjunt de la societat global
que vol transformar la realitat que vivim
en un món millor per a tothom.

La Junta Directiva
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espais rústics
economia social

Projecte agrari de recuperació d’
i promoció de l’

Central Parc del Baix Llobregat SCCL és una cooperativa de treball associat i iniciativa social sense

ànim de lucre especialitzada en el cultiu de fruites i verdures ecològiques. Nascuda de la mà de Desos Opció
Solidària, té l’objectiu de recuperar i posar en valor espais rústics en desús per a la promoció de l’economia
social i l’agricultura ecològica periurbana dins l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat.
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El context
El Parc Agrari del Baix Llobregat és un
gran pulmó verd enmig de la densa àrea
metropolitana de Barcelona. És necessari
conservar, protegir i revaloritzar aquest espai
que -tot i tenir-lo al costat de casa nostraés per a moltes persones un gran desconegut.
El Parc Agrari té una terra molt rica i ofereix
oportunitats. Tot i així, encara compta amb
160 hectàrees abandonades.

Els objectius
Promovem la formació i la inserció sociolaboral de
persones en situació de vulnerabilitat social.
Volem potenciar una relació de proximitat i col·laboració
entre la producció agrària de qualitat i els diferents
consumidors, tot impulsant la innovació i la creació
d’ocupació que incideixi en la millora de les condicions
de vida de les persones.

Gestionem 5,5 hectàrees de terreny

Les cabasses (1,85 hectàreees)
Les Cabasses és una zona agrícola situada al sector sud del municipi de Sant Boi, que pertany al Parc Agrari

del Baix Llobregat. A finals de l’any 2014, Desos hi lloga una parcel·la de dues hectàrees en desús a causa
d’un canvi generacional. Com a conseqüència de la construcció del nou tram del tren llançadora que cada
quart d’hora connectarà la Terminal 1 de l’aeroport amb el centre de Barcelona passant pel Parc Agrari, se’ns
van expropiar 1.250 metres quadrats de la finca. Actualment, el terreny és d’1,8 hectàrees (el nou tram ha
afectat un total d’una cinquantena d’hectàrees agrícoles). Després de la recuperació de la parcel·la, el 2015
Desos inicia el projecte agrari en aquest espai amb la producció de verdures i hortalisses d’estiu. Des del juny
de 2015 aquest terreny gaudeix de la certificació ecològica emesa pel Consell Català de la Producció Agrària
Ecològica (CCPAE).

Ferran Puig (1,8 hectàrees) i Cal Gallina (1,8 hectàrees)
Ferran Puig (1,85 hectàrees) és la segona finca que Desos comença a gestionar gràcies al suport de

l’Ajuntament de Sant Boi. El juliol del 2015, Desos signa un conveni amb el consistori pel qual se cedeix
l’ús d’aquesta parcel·la i la de Cal Gallina (1,85 hectàrees) per a l’inici del projecte de formació i inserció
sociolaboral impulsat per Desos i la cooperativa Central Parc a la ciutat de Sant Boi. Durant aquest any, hem
dinamitzat la formació teòrica i pràctica dels estudiants del Programa de Formació i Inserció (PFI) de Sant
Boi en l’especialització en Activitats Agropecuàries així com les seves pràctiques professionals en l’àmbit de
l’agricultura. A finals del 2015, gràcies a la subvenció de l’Obra Social “la Caixa”, Desos i Central Parc posen les
bases d’un nou projecte social que vetlla per la formació i inserció sociolaboral de persones majors de 45 anys
en situació d’atur de llarga durada, que construeixen un nou camí professional en l’àmbit de l’agricultura. A
més, des del passat mes de juliol totes dues parcel·les estan en conversió a ecològic i, per tant, el proper mes
de juliol del 2017 obtindran el certificat del CCPAE de segell ECO.
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espais rústics
economia social

Projecte agrari de recuperació d’
i promoció de l’

El nostre projecte social
Integració de col·lectius vulnerables
Ajudem a persones en situació de vulnerabilitat
promovent iniciatives per afavorir la seva reinserció
social. Hem signat un conveni amb
la Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat per impulsar una
iniciativa de formació i
ocupació per a persones
refugiades i demandants
d’asil. També col·laborem
amb el Departament de
Justícia de la Generalitat
oferint el nostre espai a
persones que compleixen
mesures penals
alternatives.
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Formació en
agricultura ecològica
En el darrer any, a Central Parc
hem impulsat 3 programes
formatius, la majoria destinats a
joves, en què han participat 37
persones. Gràcies al conveni
signat amb l’Ajuntament de
Sant Boi, hem dinamitzat
la formació pràctica de
l’alumnat
d’Activitats
Agropecuàries, un dels
Programes de Formació
i Inserció (PFI) dirigit a
joves que no han assolit
el graduat de secundària i
que s’estan reinserint en el
circuit educatiu. Més
enllà de les iniciatives
amb els joves,
també impulsem
la formació per a
escoles, esplais i
empreses.

Oportunitats d’inserció laboral
A Central Parc treballem per ajudar a persones en situació de vulnerabilitat a accedir al mercat laboral.
Durant aquest any, 6 aturats de llarga durada majors de 45 anys han tirat endavant un projecte comú
d’autogestió d’una parcel·la cedida per la cooperativa. També hem col·laborat en la inserció laboral de
10 persones: 3 d’elles han estat contractades a la nostra empresa i les 7 restants han accedit a llocs de
treball temporals del sector agrícola després de participar als nostres cursos.

37

participants
en la formació

16

insercions
socioeducatives

11

insercions
laborals

6

llocs de
treball estables

El nostre projecte responsable
Continuem col·laborant amb Espigoladors contra el malbaratament

La col·laboració entre Central Parc i l’associació Espigoladors continua creixent. El vincle va néixer l’any
2014 en el marc del Programa d’Emprenedoria Social de “la Caixa”. Des d’aleshores, col·laborem per
fer front al malbaratament recuperant aliments quan hi ha sobreproducció o tenen defectes estètics.
Durant el 2016, grups de voluntaris han vingut als nostres camps a espigolar centenars de quilos de
carxofes, bròquils, coliflors i bròcolis. Aquests productes han servit per a elaborar conserves artesanals
i naturals o bé per fer una donació al Banc d’Aliments de Sant Boi. Les dues entitats també impulsem
projectes educatius i campanyes de sensibilització per conscienciar la societat de la importància de fer
front al malbaratament i introduir les minves al circuit alimentari.

Som proveïdors d’espais de consum responsable

Des de Central Parc també promovem el consum responsable i sostenible. L’any 2015 vam impulsar
la creació de Bòicoli, el grup de consum ecològic de Sant Boi. Des d’aleshores, també proveïm fruita
i verdura ecològica a diversos espais de consum responsable de la ciutat de Barcelona, especialment
dels barris de Sants i el Poblenou. Aquest any, hem iniciat una col·laboració amb les Colmenas, xarxes
de venda directa on comunitats de consumidors contacten amb productors locals gràcies a una
plataforma a través d’Internet. Més info!
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El nostre projecte d’economia social
La comercialització dels nostres productes permet tirar endavant el projecte social de Central
Parc a favor de la inclusió i la creació d’oportunitats sociolaborals per a persones en situació de
vulnerabilitat. Durant el primer any de projecte, a Central Parc hem fet un gran esforç per donar a
conèixer les nostres verdures, fruites i hortalisses entre el sector ecològic. Hem arribat a acords de
planificació de la nostra producció amb diversos clients per garantir la venda de grans volums a preus
justos tant pels agricultors com pels consumidors.

Clients i aliats
Botigues, supermercats i restaurants
Cultivem aliments per a clients líders en el sector i per establiments i
comerços que ofereixen productes ecològics i de proximitat.

Grups de consum, colmenas i cooperatives
Som proveïdors d’empreses socials i projectes innovadors que
promouen l’associacionisme, la inserció sociolaboral de col·lectius
vulnerables i també el consum alimentari responsable i sostenible.

Més de

30 clients
habituals
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Finançadors i col·laboradors del projecte
Durant el 2016, a Desos hem obtingut 10.600 euros en subvencions destinades al projecte agrari. A
més, a Central Parc també hem rebut 54.890,70 euros en subvencions i premis relacionats amb els
projectes de formació i inserció sociolaboral.

• Subvenció de 5.000 € de l’Obra Social La Caixa per a la promoció del projecte agrari
• Subvenció de 5.600 € de l’Ajuntament de Barcelona destinats a l’elaboració d’un documental
sobre els inicis de Central Parc
• Subvenció de 7.000 € per a la formació de joves destinats a contractar un formador agrícola i a la
cessió de dos terrenys agrícoles
• Premi de 10.000 € Josep M. Piñol 2016 a la innovació en la lluita contra l’atur atorgat per ASCA
• Dues subvencions del Programa de Garantia Juvenil per un valor de 37.890,70 euros que ens han
permès contractar de forma estable a 4 joves

Què ha passat el 2016?
Estrenem un documental sobre Central Parc
A Central Parc hem creat un documental que mostra la feina de cultiu de verdures i hortalisses
ecològiques que impulsem des de la cooperativa. El vídeo exposa la feina de recuperació d’espais en
desús del Parc Agrari del Baix Llobregat i també la tasca formativa i d’inserció sociolaboral de persones
en situació de vulnerabilitat. La productora audiovisual Intactes s’ha encarregat de l’elaboració del
documental, que reflecteix la tasca de sensibilització a favor d’un consum responsable que respecti
la proximitat i la temporalitat dels productes. El documental ha estat projectat a diferents espais del
districte de Sants-Montjuïc (Can Batlló, Economat Social i centres educatius).

Presentem la nova pàgina web de la cooperativa
Des del passat mes de desembre, ja està actiu el nou
lloc web de Central Parc. Hi podeu trobar un recull dels
projectes i activitats impulsades per la cooperativa
i també informació sobre els productes que oferim.
Per estar al dia de totes les novetats al voltant de la
nostra feina, no dubteu d’entrar al bloc i seguir-nos a
les xarxes socials.

Robatori de la maquinària
Durant el passat mes de juny, vam patir un robatori al magatzem de la cooperativa. El valor de la
maquinària sostreta i indispensable per al desenvolupament de les tasques diàries al camp superava
els 6.000 euros. Va ser un cop molt dur a les finances de la cooperativa que, en el seu primer any
d’activitat, va haver de fer un gran esforç d’inversió per adquirir tota la maquinària necessària per a
la producció i el desenvolupament dels projectes socials. Gràcies al suport de l’Ajuntament de Sant
Boi i de diverses persones solidàries hem aconseguit recuperar-nos.

Proveïdors oficials de La Carxofada de Sant Boi

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ens va
encarregar 1.500 kg de carxofes destinats al
menú de la festa popular La Carxofada, celebrada
el 20 de març. A més, també us podem anunciar
que la propera Carxofada 2017 també serem els
proveïdors oficials de l’acte.
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Sensibilització
i

Educació per a la Justícia Global

Desos promou la construcció del diàleg, la reflexió, l’opinió i la implicació de la ciutadania del Nord
amb les poblacions del Sud, perquè creiem que les problemàtiques socials i ambientals que afrontem,
tant a nivell local com global, són una responsabilitat compartida entre persones, comunitats i
països. Volem sensibilitzar la comunitat sobre les causes estructurals que generen desigualtats entre
el Nord i el Sud i també sobre la necessitat d’establir un consum alimentari responsable i sostenible
per fer front al malbaratarem present en la nostra societat.

30 de setmebre i 1 i 2 d’octubre/ 14 de maig

Sensibilització
al carrer

22 de maig/ 18 de setembre
Desos participa en dues
fires al barri del Poblenou
de Barcelona: les 38s
Festes de Maig i la 13a
Fira Intercultural. En tots
dos espais hem exposat
la nostra artesania i els
productes de Nicaragua.
També hem comercialitzat
les nostres verdures i fruites
ecològiques cultivades als
terrenys del Parc Agrari del
Baix Llobregat.
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6, 7 i 8 de desembre

Desos col·labora un any més amb el Barrejant, la Trobada de la Cooperació i la Solidaritat de Sant Boi. Xerrades, exposicions,
concerts, cinema, activitats infantils i la presentació d’un documental per celebrar el 20è aniversari de la Trobada. Desos
contribueix amb un estand a la fira d’entitats per apropar els nostres projectes de cooperació i mostrar la nostra feina a favor
d’un consum responsable i contra el malbaratament alimentari. Desos també participa a la Festa del Comerç Just de Sant
Boi acompanyats de l’alumnat del PFI d’Activitats Agropecuàries i Comerç, en què venem verdures ecològiques dels terrenys
de Central Parc.

Més de 400 infants han participat al taller d’hort organitzat durant tres
dies a la Carpa Fresca de la Fira de la Puríssima de Sant Boi. De la mà del
Sergi, treballador agrícola de Central Parc, acompanyat d’un monitor de
la xarxa Fundesplai, hem descobert amb els més petits d’on sorgeixen les
verdures i com és la feina al camp.

Educació
per a la
Justícia Global

Treballem amb la comunitat educativa a favor d'un món més just i
sostenible en el qual es respectin els drets humans, posant èmfasi
en el dret a l’alimentació, per tal de garantir una vida digna per
a totes les persones del planeta. Promovem tallers cooperatius
perseguint la presa de consciència de l’alumnat, docents, famílies
i entorn sobre les conseqüències dels nostres hàbits i accions. Ens
centrem en la repercussió de la producció i el consum d’aliments
i en com afecten al planeta i a la comunitat tant del Nord com del
Sud. Oferim formació, recursos i acompanyament per apoderar
l’equip docent en l’aplicació de l’Educació per al Desenvolupament
a les aules. Construïm coneixement de forma col·lectiva partint de
realitats concretes per dissenyar de forma conjunta Projectes de
Centre adaptats a les necessitats, inquietuds i particularitats de
cada context.

El Dret a l’Alimentació:

realitat i conseqüències al Sud i al Nord
L’actual model alimentari és generador de pobresa i destrucció ambiental, tant al Sud com al Nord. El
projecte treballa amb el professorat per identificar els interessos i necessitats concretes de les escoles
participants i del seu entorn. D’aquesta manera, les accions que es duen a terme dins les aules incideixen
molt més en les reflexions de l’alumnat sobre les conseqüències socials, ambientals i econòmiques del
nostre model actual. Construïm alternatives col·lectives a favor d’un model més just i sostenible i generem
un canvi de valors i hàbits relacionats amb el consum i la producció d’aliments. Actuem en un dels districtes
amb rendes familiars més baixes de la ciutat de Barcelona, Sants-Montjuïc. A través de diversos tallers i
activitats –gratuïts pel centre– construïm una recerca centrada en el menjador escolar. La proximitat ens
permet prendre consciència dels problemes globals i actuar de forma local per mitjà de sinèrgies amb
l’entorn i afavorir una transformació social més justa i sostenible.

Components del projecte

Cost global del projecte

•
•
•
•

37.929,52 euros

Investigació del consum al centre educatiu
Consum responsable i de proximitat
Producció d’aliments al Nord i al Sud
Consciència social, ambiental i econòmica
justa i sostenible
• Transformació local amb repercussió global

Finançadors del projecte
• Ajuntament de Barcelona
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Educació per a la Justícia Global
Què hem aconseguit?
El projecte ha volgut enfortir la relació comunitat-escolallar promovent activitats que tenien continuïtat a casa o
que necessitaven la col·laboració puntual de la família.
Hem mantingut l’objectiu d’implicar les famílies en el
desenvolupament de la iniciativa i aconseguir que les
reflexions i canvis d’hàbits a favor de la sostenibilitat, la
justícia social i el consum responsable no es quedessin
només a l’escola, sinó que també es traslladessin a les
llars, aconseguint un efecte multiplicador.
Per fomentar la unió entre els diferents col·lectius
que participen en el projecte, hem celebrat diverses
sessions formatives per introduir l’equip docent en
l’agricultura ecològica com a alternativa sostenible a
l’actual model alimentari. També ens hem reunit amb
mares i pares per donar continuïtat a l’aprenentatge
des de les llars i augmentar l’àmbit d’incidència.
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El caràcter actiu, participatiu i cooperatiu de les
activitats ha afavorit la motivació de l’alumnat, alhora
que ha permès promoure l’aprenentatge i la reflexió
d’una forma amena i divertida. Destaquem l’èxit
de la Kuka com a fil conductor del projecte, que ha
aconseguit fer reflexionar els més petits i els més grans
durant tot el curs.
Gràcies a altres activitats impulsades a través del
projecte, com l’anomenada Anem a plaça (visita
al mercat municipal), s’ha establert un a xarxa de
relacions amb agents del territori: comerços, grups
i cooperatives de consum, comunitats educatives i
entitats del districte de Sants-Montjuïc. Potenciem
la cooperació i l’intercanvi en favor de barris més
cohesionats i participatius.
El projecte també ha inclòs altres activitats relacionades
amb el foment d’un consum alimentari sostenible i
responsable. Per prendre consciència de les possibles
alternatives al model actual ens hem centrat en
aprendre sobre agricultura ecològica. Hem preparat
jocs de rol sobre la pagesia pels més grans, hem portat
La Masovera per explicar contes i cantar cançons als
més petits i també ens hem centrat en productes com
el pebrot fins a convertir-nos en experts.

El Dret a l’Alimentació:

consciència global i transformació local

Aliats del projecte:
Espigoladors

L’actual model alimentari és generador de pobresa i destrucció ambiental tant al Sud com al Nord. El
projecte treballa durant el curs 2016-2017 amb les escoles, instituts i el seu entorn proper per reflexionar
sobre les conseqüències socials, ambientals i econòmiques del nostre model actual, construïnt alternatives
col·lectives a favor d’un model més just i sostenible, generant un canvi de valors i hàbits relacionats amb el
consum i l’alimentació. A través de diversos tallers i activitats –gratuïts pel centre– construïm una recerca
en l’entorn proper que ens permet prendre consciència dels problemes globals i actuar de forma local per
construir una escola més conscient, justa i sostenible, establint sinèrgies amb l’entorn més pròxim a favor
de la transformació social. Actuem en un dels districtes amb rendes familiars més baixes de la ciutat de
Barcelona (Sants-Montjuïc).

Components del projecte

Cost global del projecte

•
•
•
•
•
•

54.592,76 euros

Producció d’aliments al Nord i al Sud
Consciència social, ambiental i econòmica
Investigació del consum al centre educatiu
Consum responsable i de proximitat
Transformació local amb repercussió global
Malbaratament alimentari a les llars

Aprenentatge i Servei:

Finançadors del projecte
• Ajuntament de Barcelona
• Àrea Metropolitana de Barcelona

Transformem el valor dels aliments:
innovació en el circuit alimentari ecològic

Aliats del projecte:
Central Parc

Durant tot el recorregut del circuit alimentari es malbaraten al voltant d’un terç dels productes cultivats
arreu del món. El projecte d’APS que impulsem durant el curs 2016-17 treballa en un institut de secundària
per introduir dins del circuit de consum les minves que es perden entre la producció i la comercialització.
Promovem accions de sensibilització i encoratgem l’alumnat a preparar productes creatius per donar
resposta a la necessitat de crear consciència i acció davant les minves. A través d’activitats a les aules i
també de sortides als terrenys de Central Parc -gratuïtes pel centre-, pretenem reconnectar els joves amb
l’entorn rural i fomentar la reflexió i l’esperit crític respecte al nostre model alimentari actual. Més enllà del
servei a la comunitat que suposen les accions de sensibilització, la iniciativa també fomenta l’aprenentatge
de l’alumnat en el maneig de l’agricultura ecològica des de la planificació fins la comercialització.

Components del projecte

Cost global del projecte

•
•
•
•

18.769,84 euros

Aprenentatge en el maneig ecològic
Reconnexió amb l’entorn rural
Sensibilització davant les minves
Esperit crític i alternatives al model alimentari actual

Finançadors del projecte
• Ajuntament de Barcelona
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Cooperació Internacional
Treballem per aconseguir un desenvolupament social i econòmicament just i ecològicament
sostenible a través de diverses actuacions que contribueixin a dignificar i millorar les condicions de
vida de les persones que viuen en les situacions més desafavorides dels països del Sud.
El nostre objectiu és enfortir el teixit econòmic i social i també millorar els sistemes de producció,
gestió i comercialització agropecuària. A més, pretenem establir i potenciar vincles d’amistat,
cooperació i intercanvi entre les persones, comunitats i societats dels diferents territoris.

Les nostres línies d’actuació
•
•
•
•
•
•

Suport a l’enfortiment del cooperativisme
Millora dels sistemes de producció, gestió i comercialització amb respecte al medi ambient
Suport a les famílies a través de microcrèdits
Creació d’horts familiars i escolars
Autoconstrucció d’habitatges
Impuls d’una finca expermiental per la recuperació de varietats autòctones

Els projectes que desenvolupem tenen el denominador comú de promoure la sobirania i la
seguretat alimentària, la cohesió social, l’enfortiment del teixit econòmic, l’apoderament familiar
i l’equitat de gènere.
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Els nostres àmbits d’actuació
La tasca de Desos a Nicaragua s’ha orientat a donar
suport als sistemes de producció, gestió i comercialització
agropecuària i forestal per contribuir a la millora de les
condicions de vida dels habitants de 24 comunitats rurals
de San Miguelito. Volem col·laborar en l’enfortiment el
teixit socioeconòmic a la zona i al nucli urbà del municipi de
San Miguelito, millorant així l’economia familiar dels seus
habitants. En concret, pretenem incrementar la productivitat
i la comercialització dels petits emprenedors del municipi.
Gràcies a l’ampliació del Fons de Crèdit a la Producció,
donem suport a la creació de noves emprenedories. També
afrontem la manca d’accès al crèdit, ja que la població no
disposa d’altres institucions financeres que prestin servei
a les inversions productives. En aquest sentit, promovem
la incidència de les dones en el rol de lideratge i, per tant,
intentem que siguin beneficiàries d’un mínim del 50% dels
crèdits. Així mateix, impulsem la formació i la capacitació
per abordar els problemes més greus que es troben els
agricultors quan passen d’una economia de subsistència a
una economia productiva.

NICARAGUA

Ubicat al Departamento Río San Juan,
San Miguelito té una població censada de 18.200
habitants, però es calcula que n’hi podria haver uns 23.000.
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
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.

Dept. Río de San Juan

Fons de Crèdit per a la Promoció de l’Economia Local
• Desenvolupament del Fons de Crèdit per a la Promoció de l’Economia Local de San Miguelito
• Creació d’una xarxa de dones emprenedores a través del mateix Fons de Crèdit

137 persones
beneficiàries directes

73 crèdits vigents
19%

Comerç

Homes

Silvopastoril

nous crèdits
atorgats a
emprenedors

Dones

63%

79%

39

37%

2% Agricultura

23

crèdits
atorgats a
dones

15

horts
familiars
nous
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Equip humà
La Junta Directiva

Renovada el 24 de febrer de 2015
President

Xavier Vila Blanche

Vicepresident Jesús Sanz Mur
Secretari

Juan Antonio Madueño

Tresorer

Antonio Montesinos

Vocals		
		

José Sánchez, Eduard Ros
Joan Vila i Ana Román

L’equip tècnic
A Catalunya
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Direcció i Coordinació general			
Xavier Vila
								(voluntari)
Administració i Comptabilitat			
Antonio Montesinos i Jesús Sanz
			 					(voluntaris)
Coordinació general de projectes			
							
Comunicació, Voluntariat i 			
Educació per a la Justícia Global

Rebeca Segura
Andrea Freixas

Educació per a la Justícia Global			
Maria González
							
Producció Agrària					
Mireia Cardona (fins a novembre)
							
Formació Agrícola					
Jordi Bofill (fins a novembre)
				
Treball Agrícola					
Francisco Correa (de gener a abril)
								
Juan Carlos Andreu (de maig a novembre)
							
Voluntariat tècnic permanent 			
Juan Antonio Madueño, Gerard Porqueres,
								José Sánchez, Andreu Solà, Eduard Ros, Ana
								
Román i Joan Vila

A Nicaragua
Representació legal					
						
Coordinació tècnica
				

Franklin Briceño
Genoveva Gaitán

El voluntariat

22 voluntaris
i voluntàries
4.514

Dades recollides per la Xarxa de Voluntariat de Sant Boi

hores de
voluntariat

5 dones
17 homes

5 entre

30 i 65 anys

50%

dels voluntaris
viuen a Sant Boi

7 menors 10 majors

de 30 anys de 65 anys

Els socis i sòcies

152 socis
i sòcies

Vols aportar el teu granet de sorra als nostres projectes?
Envia un correu a desos@pangea.org
El teu suport ens ajuda a tirar endavant!

Pertinença a xarxes
• LaFede.cat, organitzacions per a la justícia global
• Consell Municipal de Cooperació, Solidaritat i Pau de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
• Xarxa d’entitats de Voluntariat de Sant Boi
• Xarxa Agrosocial de la Fundació Catalunya-La Pedrera
• Bòicoli, Grup de Consum Ecològic i de Proximitat de Sant Boi de Llobregat
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Satisfaccions del 2016
Promovem l’economia social a San Miguelito
El projecte de cooperació internacional que
tenim en marxa a la població de San Miguelito
(Nicaragua) continua en funcionament. Els
12.000 euros de subvenció rebuts de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona ens permetran
donar suport a la iniciativa del Fons de Crèdit
i Promoció de l’Economia Local anomenat
Enfortiment del teixit socioeconòmic, capacitats
productives i incidència de les dones al nucli
urbà de San Miguelito. El projecte es manté amb
l’objectiu d’augmentar els recursos destinats
a oferir microcrèdits i formació per millorar la
situació de les economies familiars a la comunitat.

Premi Piñol al reconeixement de la lluita contra l’atur
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Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) ha atorgat
a Central Parc el premi al foment de l’ocupació
Josep M. Piñol 2016 en la categoria d’iniciativa
innovadora de lluita contra l’atur. La distinció
està dotada amb un premi de 10.000 euros
destinat a impulsar i promoure el projecte. ASCA
ha guardonat la cooperativa per l’esforç en la
recerca i l’aplicació de noves maneres de lluitar
contra l’atur. El jurat ha valorat que el projecte
s’adreci a facilitar la inserció sociolaboral a través
de la formació i ocupació de persones i col·lectius
en situació de vulnerabilitat social. Més info!

Guanyadors del premi Llaurant Barcelona 2016
Desos és un dels vencedors del premi Llaurant
Barcelona 2016 de suport a iniciatives
transformadores del circuit de sobirania
alimentària a la capital catalana. El guardó està
acompanyat d’una subvenció de 1.500 euros i
forma part del projecte europeu Food Smart Cities
for Development. El concedeixen l’Ajuntament de
Barcelona, la Fundació Grain i la revista Soberanía
Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. El jurat
va valorar el vídeo sobre el projecte educatiu
anomenat El dret a l’alimentació: consciència
global i transformació local. Més info!

Finançament
Subvencions rebudes per Desos durant el 2016

Obra Social La Caixa

Ajuntament de Sant Boi

Ajuntament de Sant Boi

10.000 €

Generalitat de Catalunya

20.000 €

Ajuntament de Barcelona

30.000 €

Ajuntament de Barcelona

40.000 €

Ajuntament de Barcelona

50.000 €

0€
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Els resultats econòmics auditats estaran disponibles
a la nostra pàgina web a partir del juliol de 2017

COL·LABORA
Comparteix el nostre missatge
Suma’t al voluntariat
Fes una aportació econòmica

La Caixa: IBAN ES35 2100 3261 7122 0016 1339

Fes-te soci

UNEIX-TE

CONTACTA
Casal de barri Casablanca
Carrer Badajoz, 2
Sant Boi de Llobregat

www.desos.santboi.net

desos@pangea.org

