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DESOS en xifres

158 
sòcies i 

socis

22 
persones 

voluntàries

12 
persones a 

l’equip tècnic

169
56 26

163

714
participants directes als 

nostres projectes

300



Educació per a la Justícia Global

50
alumnes de 

Primària

4
docents

participants

11
agents locals 
participants100

famílies 
implicades

Traslladem els 
projectes educatius a 

Nou Barris

Les activitats del projecte educatiu El Dret a 
l’Alimentació al Sud i al Nord: consciència 
global i transformació local han canviat el 
districte de Sants-Montjuïc pel de Nou Barris.
El Col·legi Camí ha sigut el primer centre educatiu 
en posar en marxa la iniciativa d’Educació per 
a la Justícia Global impulsada per la nostra 
entitat. Treballem per la construcció d’un model 
alimentari més connectat amb l’entorn del 
centre educatiu, més sostenible amb el 
planeta i més just amb la comunitat. 
El projecte es duu a terme a partir d’activitats 
i tallers a l’aula amb la col·laboració 
d’entitats locals i sortides als terrenys 
de la cooperativa Central Parc situats al 
Parc Agrari del Baix Llobregat per perseguir 
la transformació d’hàbits i actituds de 
consum. A les sessions, debatem sobre la 
temporalitat dels aliments i la importància dels 
circuits curts de comercialització.



Aprenentatge Servei

43
alumnes 

de 3r 
d’ESO

8 
agents locals
participants

2
docents

participants154
participants 
a l’acte de 

cloenda

Estrenem un nou 
Aprenentatge Servei a 
l’ INS La Guineueta

Hem traslladat el projecte d’Aprenentatge 
Servei del districte de Sants-Montjuïc cap a 
Nou Barris. Després de dos cursos a l’Institut 
Montjuïc, durant el 2018-19 hem treballat a 
l’Institut La Guineueta per fomentar el consum 
responsable i introduir les minves al 
circuit alimentari local i global. 
A través d’activitats a l’aula i sortides als 
terrenys de Central Parc, connectem els joves 
amb l’entorn rural i potenciem l’esperit 
crític respecte al sistema alimentari. Més 
enllà del servei a la comunitat, la iniciativa 
fomenta l’aprenentatge sobre l’agricultura 
ecològica des de la planificació fins a la 
comercialització. L’alumnat també ha creat 
productes per conscienciar la ciutadania sobre 
la situació de les minves, des de pancartes fins 
a imans de nevera per les llars. 
El 2019 ha sigut l’any on més subvencions per 
projectes educatius hem rebut, hem començat 
a treballar amb titulars de responsabilitats i hem 
apostat per enfortir l’ApS al Baix Llobregat.



Cooperació Internacional

163
persones 

formen part 
del projecte

34
noves 

concessions 
de crèdit del 

FCPEL

80
participants en 

formacions
28

dones inicien 
o consoliden 

un negoci

Impulsem una xarxa de 
productores a San Miguelito

L’any 2019 ha estat ple de novetats en la línia 
de cooperació. Per primera vegada, s’han 
desemborsat els crèdits de la línia FEM 
a 28 dones que estaven excloses del 
sistema creditici per falta de garanties 
d’aval. La posada en marxa d’aquest recurs 
ha permès que poguessin rebre un crèdit i 
convertir-se en la seva pròpia font d’ingressos, 
beneficiant directament el seu entorn familiar, 
com els infants, parelles, pares i mares. 
També s’ha iniciat amb èxit una xarxa de 
producció i comercialització de productes 
i aliments de proximitat. Un total de 18 
persones s’han unit a la iniciativa i venen 
productes de major qualitat a un preu més 
just.
A més, hem produït i difós una sèrie de vídeos 
sobre els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible on persones nicaragüenques parlen 
sobre feminisme, canvi climàtic, treball 
digne i fam zero.

Ens solidaritzem amb les 
víctimes de la repressió

“El projecte està contribuïnt perquè més dones gestionin iniciatives econòmiques que els permetin obtenir major autonomia econòmica”

“A través de les dues línies de crèdit, es        

dinamitza l’economia local de forma lenta però 

constant, centrant-se en àrees tan sensibles 

com la producció i la venda d’aliments i altres 

necessitats bàsiques en petits comerços del 

municipi”



Inserció sociolaboral

26
persones 

beneficiàries 
totals

24
alumnes

PFI

2 
persones TBC

Estrenem noves 
col·laboracions als projectes 

d’ inserció

Aquest any ha servit per realitzar un 
salt qualitatiu en els projectes d’inserció 
sociolaboral de l’entitat. 
D’una banda, s’han dut a terme formacions 
pràctiques i teòriques a l’alumnat que 
ha cursat el Programa de Formació i 
Inserció d’activitats agropecuàries de 
Sant Boi. D’altra banda, hem mantingut 
la col·laboració amb el Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya perquè 
persones que han de complir mesures 
penals alternatives facin treballs en 
benefici de la comunitat. 
A més, s’ha treballat amb entitats santboianes 
com el CCAR Sant Boi, la Creu Roja i Feinart per 
aconseguir que l’impacte de les nostres accions 
tingui major repercussió al municipi. També 
s’ha iniciat una línia d’acció comunitària 
per dones i agricultura ecològica, que 
permetrà actuar des d’una altre perspectiva 
per la inserció social.

(Treball en Benefici de la 
Comunitat)

Enfortint vincles i creant 
xarxes de treball comunitari



Economia Social i Solidària

300 
persones

 participants 

2 
hectàrees 
de terreny 

recuperades

10 
activitats 

amb escoles 
de Sant Boi

5 
nous llocs 
de treball 

creats

Ens hem implicat en un 
nou projecte amb dues 

cooperatives
Hem posat en marxa una nova iniciativa 
conjuntament amb l’escola cooperativa 
El Roser i amb la cooperativa agroecològica 
Central Parc del Baix Llobregat. El 
projecte promou la sobirania alimentària, 
la cohesió social i el consum alimentari 
responsable a través d’activitats que es duen 
a terme a Sant Boi, i fomenta la creació 
d’ocupació en les empreses de l’economia 
social. 
Les accions vinculen l’agricultura ecològica 
i l’acció comunitària per tal d’impulsar 
l’economia local en favor de la sostenibilitat 
econòmica, social i ambiental, i han permès 
recuperar i començar a produir a 1,5 hectàrees 
en desús al Parc Agrari, així com engegar 
una nova línia de negoci de Central Parc 
enfocada a la prestació de serveis en l’àmbit 
de la formació agrícola i activitats de lleure. 
A més, s’ha recuperat mitja hectàrea urbana 
a la finca d’El Roser, destinada a horts per a 
usos comunitaris i educatius.



Finançament

Educació Per la 
Jústica Global

74.833,34 €

51.172,65 €Aprenentatge
Servei

Cooperació 229.703,55 €

Inserció 
Sociolaboral

6.117,94 €

Acció 
Comunitària

5.837,98 €

Promoció 
Economia Social 

i Solidària

98.160,00 €

Sensibilització 13.826,28 €

Finançament dels projectes desenvolupats 
durant el 2019

Durant el 2019, s’han desenvolupat projectes amb el finançament obtingut majoritàriament 
en les convocatòries de subvencions del 2018, tot i que algunes també del 2019. L’import 
destinat a les activitats executades ha estat de 479.651,74€. 

Subvencions públiques o privades
Aportacions Desos Nicaragua
Aportacions Desos Catalunya
Altres aportacions (entitats agrupades, 
col·laboracions, etc.)



Finançament

Els resultats econòmics auditats estaran disponibles a la nostra 
pàgina web a partir del juliol de 2020

Finançament atorgat al 2019 

Aquest 2019 hem obtingut finançament de convocatòries de subvencions públiques i privades 
per un total de 465.019,46€. 
Respecte a aquest import, 24.705,92€ s’han destinat a projectes desenvolupats durant l’any, 
però 254.903,72€ estan assignats a projectes iniciats aquest 2019 però que es desenvoluparan 
sobretot durant el 2020. A més, sobre el total també hi ha 185.409,82€ dedicats a la continuïtat 
d’alguns projectes que veuran els seus resultats el 2021.



Sensibilització i mitjans

Hem sortit als mitjans

Espais on hem participat

Hem continuat la nostra feina de sensibilització a través de fires i jornades de Sant Boi de Llobregat. 
A més, seguim participant en espais com laFede.cat i el Consell Municipal de Cooperació, Solidaritat 
i Pau de Sant Boi i dels seminaris d’entitats de Cooperació i Justícia Global de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Reportatge a Xarxanet sobre 
les tasques de l’entitat

Entrevista a Dies de Ràdio de 
Ràdio Sant Boi 

Reportatge al Blog Pedagogium 
Cos sobre el projecte d’EpJG

Connexió amb Dies de Ràdio 
des del Sant Jordi Solidari

Sant Jordi Solidari Festa del Comerç Just i 
la Banca Ètica

Trobada de la 
Solidaritat Barrejant



Campanyes de conscienciació

Consum Responsable

Objectius Desenvolupament Sostenible

Al llarg de l’any 2019, es va impulsar una campanya especial de comunicació sobre el nostre projecte 
de cooperació a Nicaragua i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 
Consisteix en quatre peces audiovisuals vinculades als Objectius de Desenvolupament Sostenible 
que més encaixaven amb els eixos centrals del projecte de cooperació: Fam Zero, Igualtat de 
Gènere, Acció pel Clima i Treball Digne i Creixement Econòmic. 

També es va impulsar una campanya visibilitzant el consum responsable amb l’objectiu de 
promocionar un canvi d’hàbits de consum que prioritzessin la compra de proximitat i temporada. 
En la iniciativa van participar diversos agents locals amb els que hem anat enxarxant-nos. 



CONTACTA

www.desos.santboi.net desos@pangea.org

C/ Joan Pfaff, 25
08830 Sant Boi de Llobregat

936 81 89 22

SEGUEIX-NOS

L’equip tècnic i la junta

Junta Directiva

Coordinació i 
finances

 Equip de cooperació a Nicaragua

Rebeca Segura
(coordinació general)

Albert Mora
(coordinació)

Souad Bobouh

Equip Tècnic

Presidenta:
Secretària:
Vocal:
Vocal:

Rebeca Segura
Anna Escudé
Maria González 
Jesús Sanz

Vicepresident:
Tresorer:
Vocal:
Vocal:

Albert Mora
Antonio Montesinos
Juan Antonio Madueño
Xavier Vila

Educació ComunicacióCooperació, Inserció i 
Acció Comunitària

Anna Escudé
(coordinació)

Júlia Ramos

Oleguer Cebrià
(coordinació)

Ana Ballesteros
Elisabet Golerons

Marta Solís

Maria González
(coordinació)

Sílvia Fernández
Tania González 

Maria José Malhue
Adrià Masot

Genoveva Gaitán
(coordinació)

Manuel Avalos
Leydin Fletes

Pablo Martínez
Florentín Salablanca

Franklin Briceño 
(representant legal)


