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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 de 2001, treballem per millorar i dignificar les 
condicions de vida de les persones 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.

La Junta Directiva

Els nostres valors
• Dignitat humana
• Justícia social
• Igualtat de gènere
• Sostenibilitat
• Solidaritat
• Transparència

• 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

Què promovem?

Les nostres línies d’actuació

Gestió de projectes de 
cooperació internacional

Sensibilització i 
Educació per a la Justícia Global

Projecte agrari d’economia social 
al Baix Llobregat

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

El 2015 
ha aportat un repunt de millora financera per l’entitat 

que ha facilitat la nostra capacitat d’actuació, 
tal com descrivim en aquest resum anual.

Una millora del nostre potencial de generar activitat solidària i cooperativa 
amb la que hem volgut contribuir a fomentar actituds de canvi 

en el sí de la nostra societat propera i del municipi nicaragüenc de San Miguelito, 
on promovem projectes de cooperació i economia social, 
davant d’un context internacional on el poder d’uns pocs, 

mal anomenats “mercats”, i dels seus representants, 
continua ignorant i trepitjant els valors de la dignitat humana. 

Per això hem tret de nosaltres el millor que som i tenim. 
Així hem afrontat el 2015, i així ho continuarem fent.
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        Projecte agrari de recuperació d’ espais rústics 
                              i promoció de l’ economia social

Central Parc del Baix Llobregat SCCL és una cooperativa de treball associat i iniciativa social sense ànim 
de lucre, nascuda de la mà de Desos Opció Solidària amb 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. 

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 nostra- 
és per a moltes persones un gran desconegut. 
El Parc Agrari té una terra molt rica i ofereix 

oportunitats, tot i així 160 de les seves 
hectàrees estan abandonades.

El context

Promovem la formació i inserció sociolaboral de 
persones en risc d’exclusió, així com la investigació 
de noves tècniques agrícoles per a la conservació 
i recuperació d’espècies autòctones del Baix 
Llobregat. Volem potenciar una relació de proximitat 

entre la producció agrària de qualitat i els consumidors, 
tot impulsant la innovació i la creació d’ocupació 

que incideixi en la millora de les condicions de vida 
de les persones. 

Els objectius

Les Cabasses és una zona agrícola situada al sector sud del municipi de Sant Boi, pertanyent al Parc Agrari 
del Baix Llobregat. A finals del 2014, Desos hi lloga una parcel·la de dues hectàrees en desús a causa d’un 
canvi generacional. Fruit de la construcció del nou tram de la llançadora que connectarà cada quart d’hora la 
Terminal 1 de l’aeroport amb el centre de Barcelona passant pel Parc Agrari, se’ns va expropiar una part de 
la finca, que actualment és d’1,8 hectàrees (el nou tram ha afectat un total d’una cinquantena d’hectàrees 
agrícoles). En aquest espai i després de la recuperació del terreny, Desos inicia el projecte agrari el 2015 amb 
la producció de verdures i hortalisses d’estiu. Actualment, aquest terreny gaudeix de la certificació ecològica 
emesa pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

Ferran Puig (1,8 hectàrees) és la segona finca que Desos comença a gestionar gràcies al suport de 
l’Ajuntament de Sant Boi. El juliol de 2015, Desos signa un conveni amb el consistori pel qual es cedeix 
l’ús d’aquesta parcel·la i la de Cal Gallina (1,8 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 pràctica dels estudiants del Programa de Formació i Inserció de Sant Boi (especialització 
en Activitats Agropecuàries), així com les seves pràctiques professionals en l’àmbit de l’agricultura. A finals de  
2015 i 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.

Universidad Nacional de Educación a Distancia

 Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (UPC)

Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya

 Unió de Pagesos

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

Entitats i persones aliades de la comarca

El nostre projecte compta 
amb la col·laboració de:

Gestionem 5,4 hectàrees de terreny
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Finançadors del projecte

Cal Gallina

Ferran Puig

Les Cabasses

Rebuda una subvenció de 32.000 
euros en la convocatòria 2015 
d’Inserció Sociolaboral

Signat un conveni per la formació 
dels joves (contractació d’un 
formador agrícola i cessió de 
dues parcel·les del Parc Agrari)

Rebuda una subvenció de
7.000 euros per la compra 
d’una furgoneta

Rebuda una ajuda a Central 
Parc de 2.580,60 euros per la 
recuperació de terres agrícoles

Atorgat un prèstec de 50.000 euros 
a Central Parc per iniciar l’activitat

http://www.centralparc.cat


El projecte també ha ofert 
pràctiques professionals a 
l’alumnat del Programa de 
Formació Inicial per tal de 
conéixer més a fons l’ofici agrícola 

i el funcionament cooperatiu. 
Durant els mesos de maig 

i juny de 2015, quatre 
estudiants han realitzat 
les seves pràctiques 
professionals amb 
nosaltres.

Ja en el seu primer any de funcionament, la 
cooperativa ha creat cinc llocs de treball fixes i està 
generant oportunitats laborals en el sector agrícola 
per a les persones en situació de vulnerabilitat 
social. Durant les èpoques de plantada i collita, 
hem realitzat sis contractacions temporals.

Durant el 2015 i 
gràcies al suport 
de l’Obra Social “la 
Caixa”, hem impulsat 
un hort col·lectiu 

autogestionat per a  
fomentar la inserció 

sociolaboral de persones 
majors de 45 anys en 

situació d’atur de llarga durada. 
L’aprenentatge, el treball en equip, el 
contacte amb la natura i el fet de sentir-
se útil generen grans beneficis personals 
que augmenten la cohesió social.

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 dirigit 
a joves que no han assolit el graduat 
d’ESO i que s’estan reinserint 
en el circuit educatiu. 

De la mà del Jordi, formador 
de la cooperativa, dotze 
estudiants s’han apropat 
a l’agricultura i han après 
les tècniques de cultiu 
ecològic als nostres 
terrenys del Parc 
Agrari.

Formació en agricultura ecològica

Impuls d’un 
hort col·lectiu 
autogestionat

Pràctiques professionals

Creació    
d’ocupació

El nostre projecte social

El vincle neix el 2014, en el Programa d’Emprenedoria 
Social de “la Caixa”. Des d’aleshores, col·laborem en la 
lluita contra el malbaratament. La primera espigolada va 
tenir lloc al nostre terreny de les Cabasses, en el que van 
recuperar 50 kg de raves que no eren rodons ni perfectes, 
motiu pel qual van ser rebutjats per un client. Aquells raves, 
que d’altra manera haguessin mort a terra, finalment 
van tenir un ús social a favor de menjadors comunitaris 
i persones en situació de vulnerabilitat. Espigoladors 
posa en valor les fruites i verdures imperfectes per lluitar 
contra el malbaratament alimentari i crear oportunitats 
per a persones en situació de vulnerabilitat. Les nostres 
col·laboracions s’han mantingut al llarg de tot el 2015.

El nostre projecte responsable

        Projecte agrari de recuperació d’ espais rústics 
                                          i promoció de l’ economia social

Col·laborem amb Espigoladors contra el malbaratament alimentari

Fruit de l’interès social de prendre decisions sobre la 
nostra alimentació i consumir productes de temporada 
provinents directament de productors propers i elaborats 
en condicions laborals justes i equitatives, Desos ha 
impulsat la creació del primer grup de consum de Sant 
Boi de Llobregat. L’objectiu: construir un moviment 
a favor d’un consum conscient, just i sostenible. La 
primera trobada s’ha celebrat el 12 de novembre amb 
la participació d’una vintena de persones.

Neix Bòicoli, el primer grup de consum ecològic de Sant Boi de Llobregat

Promovem la consciència social i ambiental

Un dels objectius del projecte és també treballar a 
favor de la sensibilització de la ciutadania, promovent 
la consciència social i ambiental. Transmetem el 
valor de l’agricultura ecològica, l’economia social i el 
cooperativisme, així com la importància de vetllar per 
una societat responsable i un consum just i sostenible 
en el marc dels centres educatius, les fires solidàries i 
d’altres esdeveniments oberts als veïns i veïnes de la 
ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
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http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/emprendimientosocialproyectos2013_ca.html#playerPrograma


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 sobre les causes estructurals que generen 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.

El projecte s’ha desenvolupat durant el curs 2014-2015 d’acord amb l’objectiu fixat de propiciar la 
reflexió de la comunitat educativa sobre el Dret a l’alimentació i com aquesta afecta l’entorn, la salut 
i les condicions de vida de les persones i la comunitat. El projecte ha treballat amb 595 alumnes 
d’Infantil i Primària i 46 mestres de les escoles Parellada i Ciutat Cooperativa de Sant Boi sobre les 
conseqüències socials i ambientals que es deriven del nostre model alimentari actual, generador de 
pobresa i destrucció ambiental. El pla de treball, dissenyat conjuntament amb cada un dels centres 
participants, ha promogut tallers i activitats a favor d’un model alimentari més just i sostenible des 
de la producció fins al consum, fomentant la cohesió social i territorial amb perspectiva de gènere.

Treballem amb la comunitat educativa a favor d'un món més just i 
sostenible en el qual es respectin els drets humans i es garanteixi 
una vida digna per a totes les persones del planeta. Promovem 
tallers participatius perseguint la presa de consciència de l’alumnat, 
docents i famílies sobre els drets humans i les conseqüències dels 
nostres hàbits i accions sobre el planeta i la comunitat tant del Nord 
com del Sud. 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. Oferim formació, recursos i acompanyament per apoderar 
l’equip docent en l’aplicació de l’Educació per al Desenvolupament 
a les aules.

Educació
per a la

Justícia Global

Sensibilització
al carrer

Desos participa en la 
13a Fira Intercultural del 
Poblenou, donant el tret 
de sortida a la campanya 
Defensem el consum 
responsable, lluitem 
contra el malbaratament 
alimentari, que impulsem 
de forma conjunta amb la 
cooperativa Central Parc 
del Baix Llobregat, Cal 
Pastera i Espigoladors.

Desos participa un any més al Barrejant, la Trobada de la Cooperació i la Solidaritat de Sant Boi. Xerrades, exposicions, 
concerts, cinema i activitats infantils per celebrar la vintena edició. Com cada any, Desos participa amb un estand a la fira 
d’entitats per apropar els nostres projectes als veïns i veïnes de Sant Boi, així com el crit a favor del consum responsable i 
contra el malbaratament alimentari. Gràcies a l’organització i a totes les persones que ens doneu suport!
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27 de setembre

Sensibilització
             i Educació per a la Justícia Global

Transversalització del Dret a l’Alimentació
a Sant Boi de Llobregat

Finançadors del projecte
Aliats del projecte • Àrea Metropolitana de Barcelona

• Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament• VSF Justícia Alimentària Global

• Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Components del projecte
• Consciència social i ambiental 
• Producció d’aliments al Nord i al Sud
• Agroecologia i consum responsable
• Hàbits saludables i alternatives sostenibles

Cost global del projecte
50.990 euros
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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 
de la Mireia, tècnica agrícola de Desos, i el German de la Cooperativa 
Agrària Santboiana, hem descobert amb els més petits d’on sorgeixen les 
verdures i com és la feina al camp.
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                Educació per a la Justícia Global
Què hem aconseguit?
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dels mestres declara haver notat algun canvi d’actituds positiu en el seu grup d’alumnes 
en relació a la consciència ambiental, l’adquisició d’hàbits responsables i l’alimentació saludable

 77%

dels mestres considera que el projecte s’ha adaptat MOLT o BASTANT 
a les necessitats i línies de treball de l’escola

 85%

dels mestres reconeix haver estat dotat de coneixements i eines 
per promoure la reflexió amb els seus alumnes

 90%

de les activitats desenvolupades als centres són valorades amb 8 punts sobre 10
contribuint a sensibilitzar sobre el dret a l’alimentació, el consum responsable i l’agroecologia

 100%

dels infants i docents ha integrat la importància del dret a una alimentació universal, justa i sostenible 
i reconeix les conseqüències socials i ambientals del nostre model alimentari actual

  70%

dels infants participants poden aportar alternatives 
a favor d’un model alimentari més just i sostenible

  90%
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El projecte ha volgut enfortir la relació comunitat-
escola-llar, promovent activitats que tenien continuïtat 
a casa o que necessitaven la col·laboració puntual dels 
pares, mares i avis amb l’objectiu d’implicar les famílies 
en el desenvolupament del projecte 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 es traslladessin també a les 
llars, aconseguint un efecte multiplicador.

El caire lúdico-pedagògic de les activitats ha afavorit 
la motivació de l’alumnat, alhora que ha permés 
promoure l’aprenentatge i la reflexió d’una forma 
amena i divertida. Destaquem l’èxit de l’Aloja com 
a fil conductor del projecte, que ha aconseguit fer 
reflexionar des dels més petits fins als més grans al 
llarg de tot el curs.

Gràcies a les activitats impulsades a través del projecte, 
s’ha establert una xarxa de relacions amb diferents 
agents del territori: proveïdors, comerços, escoles, 
entitats i persones del municipi de Sant Boi i de la 
comarca del Baix Llobregat, potenciant la cooperació 
i l’intercanvi a favor de barris més cohesionats i 
participatius.

L’escola Parellada és un dels 15 centres educatius 
guanyadors del 7è Premi Nacional de Educación para 
el Desarrollo Vicente Ferrer pel projecte desenvolupat 
de la mà de Desos i VSF Justícia Alimentària Global. El 
reconeixement ha permés al Juan i la Núria, mestres 
de l’escola, participar en un Seminari de Formació 
i Intercanvi d’experiències educatives celebrat a 
l’octubre al Marroc.

Petits èxits del projecte

Hem impulsat la construcció d’un hort vertical a Ciutat 
Cooperativa i la rehabilitació del terreny d’hort existent 
a l’escola Parellada per fer possible la participació de 
tota la comunitat educativa, establint un mecanisme i 
cronograma que es podran repetir any rere any. 
Els tallers a l’hort escolar han permés donar cohesió 
al projecte i promoure la participació activa de l’equip 
docent que, en general, ha estat valorada de forma 
molt positiva. 

L’actual model alimentari és generador de pobresa i destrucció ambiental, tant al Sud com al Nord. El 
projecte treballa durant el curs 2015-2016 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 districtes amb rendes familiars més baixes de la ciutat de Barcelona 
(Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Nou Barris i Horta-Guinardó).

El Dret a l’Alimentació:
realitat i conseqüències al Sud i al Nord

Finançadors del projecte
• Ajuntament de Barcelona

Components del projecte
• 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

Cost global del projecte
37.929,52 euros



Cooperació Internacional
Treballem 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 de les persones que viuen en les situacions més desafavorides dels països del Sud. 

El nostre objectiu és enfortir el teixit econòmic i social, així com millorar els sistemes de producció, 
gestió i comercialització agropecuària, establint i potenciant vincles d’amistat, cooperació i intercanvi 
entre les persones, comunitats i societats dels diferents territoris.

Què hem fet el 2015 a San Miguelito?
• Recuperació del cacau crioll nicaragüenc
• Enfortiment de la finca experimental
• Desenvolupament del Fons de Crèdit per a la Promoció de l’Economia Local de San Miguelito
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• 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 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.

Les nostres línies d’actuació

Els nostres àmbits d’actuació

Ubicat al Departamento Río San Juan, 
San Miguelito té una població censada de 17.000 

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.

NICARAGUA
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Actuem en comunitats aïllades en terrenys selvàtics i 
muntayosos, alguns d’ells en plenes reserves naturals, amb una 
gran manca d’infraestructures i amb costos de transport molt 
elevats per acostar-se a zones més poblades. Són territoris 
d’extrema pobresa dedicats a l’agricultura i la ramaderia 
amb una producció molt escassa i destinada a l’autoconsum. 
Fruit de males pràctiques agropecuàries, l’entorn natural es 
troba molt deteriorat. Les desigualtats i els conflictes entre la 
població generen també una gran manca de cohesió social.

En els últims anys, hem treballat a San Miguelito i a les 
comunitats rurals del Kukra River (Bluefields), dues de les 
regions més aïllades i empobrides de Nicaragua. També hem 
desenvolupat projectes als municipis de Waslala, Rancho 
Grande (Nicaragua) i Ventanilla (Perú).

En concret, la nostra estratègia d’actuació a Nicaragua es 
basa en la concentració d’esforços en municipis concrets 
i en el treball conjunt amb les contraparts, realitzat amb 
un compromís de permanència lligat a la voluntat de les 
persones, entitats i institucions de les poblacions on actuem.

	  

San Miguelito

La tasca de Desos 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. Hem contribuït a la millora i 
augment de la qualitat productiva amb el compromís de bones pràctiques agropecuàries, 
a la diversificació i increment de la producció de cacau i grans bàsics, al desenvolupament 
d’una producció ramadera amb respecte pel medi ambient i al Fons de crèdit per finançar 
iniciatives vinculades als components productius del projecte. Alhora, es va estimular la 
creació d’una cooperativa de productors/es per poder organitzar la producció de manera 
col·lectiva a les comunitats focals de San Miguelito. Per això es va adquirir un terreny, es va 
construir un equipament comunitari i un magatzem pel gra i es va posar en funcionament 
una finca experimental per provar el funcionament de nous cultius i crear un banc de llavors.



180 famílies participants

46% 

Dones 
54% 

Homes 

Fons de Crèdit per a la Promoció de l’Economia Local 
        a San Miguelito

• Realitzada una diagnosi amb enquestes a 32 comunitats de 
San Miguelito

• Realitzat el seguiment i suport tècnic integral als 73 projectes 
finançats pel Fons de Crèdit

• El capital rotatiu vigent és actualment de 128.836 dòlars

Èxits assolits
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73 crèdits vigents

Recuperació del 
   cacau crioll nicaragüenc

Enfortiment de la 
   finca experimental

El projecte ofereix assessorament a productors i productores 
de cacau, així com seguiment tècnic als seus cultius de 
cacau híbrid i acriollat empeltat. L’objectiu és la recuperació 
d’espècies autòctones amb valor històric, com el cacau amb 
característiques criolles, similar al cacau crioll que cultivaven 
els indígenes abans de la colonització espanyola. Es tracta 
d’un producte de qualitat, capaç d’aportar valor afegit a la 
producció local de cacau per augmentar-ne la qualitat i el 
preu de venda en benefici de les esconomies familiars.

Cacau híbrid en fase de floració de la finca del productor 
Salomé García, a la comunitat de Santa María

36 
beneficiaris 

directes

Cacau en fase de producció de la finca del productor 
Gerónimo Bravo, a la comunitat de El Dorado

A través del Fons de Crèdit volem impulsar i millorar les condicions de vida en 24 comunitats focals 
del municipi de San Miguelito, tant a nivell econòmic, com productiu i social. En concret, es millora 
la productivitat i la producció dels petits emprenedors del municipi, tot donant suport a la creació de 
noves emprenedories que enforteixin el teixit socioeconòmic local.

 El projecte  incideix en dos aspectes:
• Promoció i entrega de crèdits per impulsar l’activitat productiva, amb la implementació de 

pràctiques respectuoses amb el medi ambient i que millorin el nivell econòmic de les comunitats
• Orientació tècnica integral als beneficiaris participants sobre grans bàsics, hortalisses, cacau i 

silvopastoril, amb implementació de pràctiques amigables amb el medi ambient que donin més 
innocuïtat als productes cultivats

A més a més, el projecte contempla els següents eixos transversals: equitat de gènere, protecció del 
medi ambient, promoció dels drets humans i apoderament de la ciutadania.

La finca experimental agropecuària està dedicada a enfortir la formació i capacitació dels productors 
i productores beneficiàries, així com a promoure la millora dels sistemes productius utilitzats, a favor 
de la sostenibilitat medioambiental i econòmica.

Durant el 2015, s’ha treballat en el manteniment i reparació de la tanca que delimita la finca. També 
s’han establert parcel·les de fesol, papaya, annato, blat, mandioca, plàtan, cacau i coco.

Collita i assecat d’annato a la parcel·la experimentalTancat que rodeja la finca experimental

75% 
Silvospastoril

22% 
Comerç

3% 
Agricultura

de les famílies receptores poden cobrir les seves despeses bàsiques
Això suposa un augment significatiu en una societat on tan sols el 48% de 
les famílies tenen cobertes aquestes necessitats

 73%

d’augment dels ingressos familiars de les famílies receptores de microcrèdits
respecte les famílies que no han rebut crèdits productius

 30%

de les famílies receptores de microcrèdits tenen capacitat d’estalvi
amb una diferència positiva del 21% respecte les famílies no beneficiàries

  33%



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

            A Catalunya
 Direcció i Coordinació general  Xavier Vila  
       (voluntari)

 Administració i Comptabilitat  Antonio Montesinos i Jesús Sanz
          (voluntaris)
 
 Coordinació general de projectes  Rebeca Segura  
                   
 Comunicació, Voluntariat i   Andrea Freixas 
            Educació per a la Justícia Global                 

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

153 socis 
i sòcies

15 voluntaris
i voluntàries

Equip humà
La Junta Directiva

L’equip tècnic

A Nicaragua
Representació legal    Franklin Briceño
      
Coordinació tècnica               Genoveva Gaitán
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Renovada el 24 de febrer de 2015

• LaFede.cat, organitzacions per a la justícia global

• Consell Municipal de Cooperació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

• Xarxa de Voluntariat de Sant Boi

• Xarxa d’Emprenedors Socials de “la Caixa”

Satisfaccions del 2015

Arran de la celebració dels 20 anys d’agermanament 
de Sant Boi de Llobregat amb el municipi nicaragüenc 
de San Miguelito, DESOS fa balanç de l’impacte 
d’aquesta cooperació. Mira el vídeo i coneix la nostra 
tasca a San Miguelito a través del fons de crèdit i la 
cooperativa agrícola. T’ho expliquem en 5 minuts!

20 anys d’agermanament amb San Miguelito
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L’escola Parellada guanya el premi Docentes para el Desarrollo
L’escola Parellada de Sant Boi és un dels 15 centres 
educatius guanyadors del 7è Premi Nacional de 
Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer pel 
projecte sobre el dret a l'alimentació desenvolupat 
de la mà de Desos i VSF Justícia Alimentària Global. 
Amb aquest premi, l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional al Desenvolupament (AECID) reconeix 
la tasca col·lectiva a favor d’un model alimentari més 
sostenible amb el planeta i més just amb la comunitat. 
El reconeixement ha permés al Juan i la Núria, mestres 
de l’escola, participar en un Seminari de Formació i 
Intercanvi d’experiències educatives celebrat
 a l’octubre al Marroc.

Amb l'objectiu de permetre la comercialització dels nostres productes ecològics, neix 
Central Parc, dedicada a la recuperació de terrenys abandonats per promoure oportunitats 
sociolaborals i formatives per a persones en situació de vulnerabilitat a través de l’agricultura.  
I per què aquest nom? Volem donar protagonisme al nostre Parc Agrari, pulmó verd de l'àrea 
metropolitana de Barcelona i un dels patrimonis més antics i fèrtils del país. Desos, promotor de la 
cooperativa, és ara soci col·laborador, tal com es va decidir en l'assemblea del passat 24 de febrer, 
i com a tal vetllarà per l'èxit del projecte i col·laborarà en la recerca de finançament.

Neix la cooperativa Central Parc del Baix Llobregat

Pertinença a xarxes

El passat 2 de juny de 2015,  el Departament d’Ensenyament,  la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Sant Boi de Llobregat atorguen un reconeixement a Desos per la nostra col·laboració durant el 
curs 2014-2015 en la realització de la formació pràctica al camp dels joves del Programa de Formació 
i Inserció, Pla de Transcició al Treball de Sant Boi, en el perfil d’auxiliar d’activitats agropecuàries. 
El Pla de Transició al Treball (PTT) és un programa de formació i inserció organitzat conjuntament 
pel Departament d’Ensenyament i les administracions locals amb la finalitat de proporcionar 
comètències bàsiques i professionals que facilitin la inserció laboral i la continuïtat formativa del 
jovent que hi participa.

Un reconeixement a la nostra tasca de formació i inserció

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DODPUu6g2-og


Resum de la memòria econòmica

Compte de resultats

Consulta l’Auditoria Econòmica completa
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Balanç simplificat

Consulta l’Auditoria Econòmica completa
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http://desos.santboi.net/wp-content/uploads/sites/19/2016/07/Auditoria-2015.pdf
http://www.desos.santboi.net/wp-content/uploads/sites/19/2015/07/Auditoria-2014.pdf
http://desos.santboi.net/wp-content/uploads/sites/19/2016/07/Auditoria-2015.pdf
http://www.desos.santboi.net/wp-content/uploads/sites/19/2015/07/Auditoria-2014.pdf


COL·LABORA

CONTACTA

www.desos.santboi.net

Comparteix el nostre missatge

Suma’t al voluntariat

Fes una aportació econòmica

Fes-te soci

La Caixa  IBAN ES35 2100 3261 7122 0016 1339

desos@pangea.org

Casal de barri Casablanca 
Carrer Badajoz, 2. 

Sant Boi de Llobregat

UNEIX-TE

https://www.flickr.com/photos/desos/sets/
https://www.facebook.com/pages/DESOS-Opci%C3%B3-Solid%C3%A0ria/140053226068227
http://www.desos.santboi.net/
https://twitter.com/desos_

