
Ofereix els nostres productes ecològics a la teva empresa. 
Gràcies a tu, els teus treballadors podran fer la compra sense moure’s de l’oficina, 
menjar millor i passar una estona agradable amb els seus companys de feina. 

La col•laboració es pot ampliar amb activitats lúdiques i formatives puntuals, 
com ara Fer de pagès durant un dia als nostres camps, 
o realitzant tallers de Cuina saludable amb productes ecològics. 

2015-2016
Memòria d’activitats



Presentació
anar més lluny, a Sant Boi hi tenim el Pla 
d’en Mas, que amb més de 30 hectàrees fa 
dècades que està abandonat. 30 hectàrees 
de potencial per generar riquesa i desenes 
de llocs de treball en el nostre municipi, 
per augmentar la producció de verdures 
i hortalisses ecològiques i de proximitat. 
Una gran oportunitat per a l’agricultura, 
per a l’economia local i per a les persones. 
Cal que l’aprofitem.  

Nosaltres, des de Central Parc, seguirem 
esforçant-nos per caminar cap una 
societat més justa que promogui un 
model de consum més respectuós amb 
les persones i amb el medi ambient.  
Comptem amb tu!

Consell d’Administració

El 24 d’abril de 2015 va néixer Central Parc. 
Asseguts al voltant d’una taula, el Xavier –
en representació de DESOS–, el Jordi, el 
Joan i la Rebeca signàvem el document de 
constitució de la cooperativa. Aquell dia, la 
cooperativa era allò: un paper signat i un 
grapat de persones –sòcies–, amb una idea, 
molta il·lusió i ganes de treballar. 

Avui, dos anys més tard, Central Parc és 
també la Mireia, l’Albert, el Sergi, l’Oleguer, 
el Dani, el Francisco, l’Aitor, el Juan Carlos, 

i el conjunt de companys i companyes de 
DESOS, el Toni, el Juan Antonio, la Maria, 
l’Andrea, el Jesús, el José, el Julio, l’Andreu... 
I fruit del treball en equip, hem aconseguit 
recuperar i posar en producció 5,5 hectàrees 
al Parc Agrari del Baix Llobregat, crear 6 
llocs de treball i formar més de 35 persones 
en situació de vulnerabilitat. Gràcies!

Però encara queden centenars de parcel·les 
en desús al Parc Agrari del Baix Llobregat, 
algunes abandonades i degradades. Sense 
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Recuperem 5,5 hectàrees de terrenys 
en desús del Parc Agrari

Ferran Puig (1,8 ha):
Central Parc disposa d’aquesta parcel·la i 
de la de Cal Gallina des del juliol del 2015 
gràcies a un conveni amb l’Ajuntament 
de Sant Boi. La cessió de la parcel·la ens 
ha permès iniciar el projecte de formació 
i inserció sociolaboral al municipi.

Cal Gallina (1,8 ha):
És la darrera finca que 
ha començat a gestionar 
la cooperativa gràcies la 
cessió de la parcel·la per 
part de l’Ajuntament de 
Sant Boi. El terreny està 
en procés de conversió a 
ecològic i el proper mes de 
juliol obtindrà el certificat 
del CCPAE de segell ECO.

Les Cabasses (1,9 ha):
Llogada des de finals del 2014, és la 
primera parcel·la en desús que recupera 
la cooperativa i l’espai on es va iniciar 
el projecte agrari amb la producció de 
verdures i hortalisses d’estiu. Des del 
juny del 2015, el terreny compta amb el 
certificat ecològic del CCPAE.



Com han canviat les nostres finques?

Les Cabasses
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Quin ha estat el nostre impacte social?



Formació i inserció sociolaboral
Hem signat amb un conveni amb els departaments d’Educació i 
d’Agicultura de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per dur a 
terme la formació pràctica del Programa de Formació i Inserció 
(PFI) en l’especialitat agropecuària des del curs 2015-16. La 
iniciativa està destinada a joves d’entre 16 i 21 anys que han deixat 
l’educació secundària obligatòria i no segueixen en el sistema 
educatiu ni participen en cap acció formativa. 

L’objectiu de la iniciativa consisteix en proporcionar-los la 
possibilitat de tornar al sistema educatiu i també l’aprenentatge 
imprescindible per accedir al mercat de treball. A més, Sant Boi 
s’ha convertit en l’únic municipi d’arreu de Catalunya que ofereix el 
programa en l’especialitat agropecuària. La implicació de Central 
Parc amb el PFI s’ha incrementat ja que des del curs 2016-2017, 
també ens encarreguem de la formació teòrica del PFI gràcies a 
un nou acord amb el consistori santboià.

Central Parc ha arribat a un acord amb l’Ajuntament de Sant 
Boi per participar al programa “Endavant Joves” de Coressa 
que consisteix en oferir formació durant un mes en agricultura 
ecològica. La iniciativa ha comptat amb la participació de joves 
de 16 a 29 anys amb risc d’exclusió social inscrits a Garantia 
Juvenil que s’apunten al curs de manera voluntària. El projecte 
està impulsat  Coressa, l’empresa municipal santboiana.

10 joves 
participants 
a Endavant 

Joves

12 joves 
participants 
al PFI el curs  

2015-16

10 joves 
del PFI han 
continuat 
els estudis



Per continuar l’aposta de Central Parc per la formació i la inserció 
sociolaboral, el futur  de la cooperativa passa per ampliar les nostres 
línies de treball. Amb aquesta intenció, hem signat un conveni 
amb l’entitat Fundesplai per organitzar i dinamitzar sortides d’un 
dia al camp perquè persones procedents d’empreses i esplais 
aprenguin a treballar com a pagesos i pageses. 

Formació i inserció sociolaboral
Durant l’any 2016, 150 persones han après sobre agricultura 
ecològica a les nostres finques. Dues empreses i un esplai 
han visitat el Parc Agrari per familiaritzar-se amb les feines del 
camp. A més, també oferim tallers per escoles de Primària 
perquè els nens i nenes descobreixin d’on provenen bona part 
dels aliments que consumeixen a casa.

A partir del curs 2016-17, també impulsarem un projecte 
d’Aprenentatge i Servei a Secundària amb l’INS Montjuïc 
anomenat “Transformem el valor dels aliments: innovació 
en el circuit alimentari ecològic”. La iniciativa compta amb el 
suport de l’Ajuntament de Barcelona i té com a objectiu que 
l’alumnat conegui el maneig de l’agricultura ecològica des de 
la planificació fins a la comercialització i també introduir les 
minves dins del circuit de consum actual.

150 
particpiants 
en els tallers 

agrícoles

3 visites al 
Parc Agrari 

de l’INS 
Montjuïc 

2 empreses 
i 1 esplai 

han treballat 
al camp



El projecte intenta que les persones que hi participen 
guanyin capacitats professionals en el camp de la producció 
agrícola, obtinguin noves aptituds com el treball en equip i la 
comunicació i també augmenti l’autoestima perduda després 
d’anys d’atur. Considerem que l’empoderament individual i la 
preparació són fonamentals per la inserció de les persones al 
mercat laboral.

Formació i inserció sociolaboral
A Central Parc també col·laborem amb persones aturades de 
llarga durada majors de 45 anys. Oferim formació en agricultura 
ecològica perquè els membres d’aquest col·lectiu disposin de 
més oportunitats d’inserció en el mercat laboral. Des del febrer 
de 2016, les persones que participen en el projecte autgoestionen 
una parcel·la col·lectiva que permet abastir-los per cobrir el 
consum propi i de les seves famílies.

Tot i estar obert a noves incorporacions, el grup està consolidat i 
amb el nostre suport està explorant l’opció d’agrupar-se en forma 
d’associació per comercialitzar conjuntament la producció. El 
col·lectiu també busca nous canals de comercialització com per 
exemple a través de mercats municipals i de pagès.

6 persones 
aturades 

participants en 
la formació

El col·lectiu 
està format 

per majors de 
45 anys

Autogestió 
d’una parcel·la 
des de febrer 

2016



Com comercialitzem?



Què hem venut?

La nostra intenció se centra en recuperar varietats autòctones de 
verdures i hortalisses típiques de la zona com l’albergínia blanca i 
el tomàquet palosanto. També pretenem ampliar i diversificar la 
nostra oferta de productes per tal que els nostres clients tinguin 
més varietat on escollir.

 
En la nostra producció, comptem amb productes que han gaudit 
d’una gran acollida al mercat. En la temporada d’hivern han  
destacat la carxofa, la carbassa, el brócoli i la col. Pel que fa a la 
temporada d’estiu ressalten el tomàquet, el carbassó i l’albergínia.
Durant l’any 2016, també ens vam convertir en proveïdors 
principals de La Carxofada. L’Ajuntament de Sant Boi ens va 
encarregar 1.500 kg de carxofes destinades a l’elaboració del 
menú de l’acte popular.

Producció

38.046€ 
comercialitzats 
durant el curs 

2015-16

27.284,92
quilos produïts 
durant el curs 

2015-16

Quins productes hem venut més?

8.841 kg 
de carxofa

5.798 kg 
de tomàquet

3.026 kg 
de carbassó

1.186 unitats 
d’enciam

1.167 kg 
de cogombre

1.094 unitats de 
bròquil, bròcoli i coliflor



En què hem invertit?

Per poder oferir els millors productes possibles, hem invertit en la 
compra d’una furgoneta per facilitar la distribució de les fruites 
i verdures ecològiques als nostres clients. La compra ha sigut 
possible gràcies a un ajut de 7.000 euros de la Fundació Roviralta a 
l’ONG impulsora de la nostra cooperativa, Desos Opció Solidària.

També hem invertit en la instal·lació d’un sistema de rec gota a 
gota a la finca de Les Cabasses del Parc Agrari del Baix Llobregat.
El nou sistema ha permès solucionar els problemes que patíem 
en la recepció de l’aigua del canal i, a dia d’avui, disposem d’un 
rec eficient que funciona gràcies a una bomba d’aigua. A més, 
hem adquirit nova maquinària agrícola com desbrossadores, 
muticultors, un atomitzador i també altres eines del camp.

Producció
Quins problemes hem tingut?

A mitjans del 2015, el Ministerio de Fomento va expropiar una 
part de la parcel·la de les Cabasses, un espai allargat de 0,160 
ha, per on s’està construint el tram del tren que uneix l’actual 
infraestructura amb la Terminal 1 de l’Aeroport del Prat. Com a 
conseqüència, la nostra parcel·la va quedar reduïda.

A més, moltes de les altres parcel·les afectades per l’expropiació 
estatal també han quedat reduïdes o dividides en 2, impedint 
la lliure circulació i malmetent una vegada més l’espai agrícola 
de l’àrea metropolitana de Barcelona i el treball de la pagesia, 
augmentant-ne la contaminació acústica i ambiental. Des 
d’aleshores, les obres no s’han aturat i continuaran durant els 
propers mesos.



En l’agricultura ecològica, bona part de la producció és 
expulsada del circuit alimentari. Per evitar llençar verdures 
i hortalisses, hem arribat a un acord amb l’associació 
Espigoladors perquè espigoli els nostres camps quan tenim 
excessos productius o bé quan disposem d’alguns productes 
no comercialitzables per defectes estètics.

Clients
Amb qui comercialitzem?

Durant aquest any, hem fet un gran esforç per donar-nos a 
conèixer entre el sector ecològic i fer un lloc per a les nostres 
verdures i hortalisses ecològiques entre les prestatgeries d’alguns 
dels supermercats líders en el sector. 

A més, apostem perquè els productes tinguin circuit més curt 
possible. Per això, hem arribat a acords per ser els proveïdors 
directes d’empreses socials i projectes innovadors que 
promouen l’associacionisme, la inserció sociolaboral i el consum 
responsable i també amb botigues i restaurants que ofereixen 
producte ecològic i de proximitat. També hem arribat a acords de 
planificació de la producció amb alguns clients, la qual cosa ens 
permet garantir la venda d’almenys el 50% de la nostra producció 
a un preu satisfactori per ambdues parts i fugint de les fluctuacions 
de preus del mercat. 

La nostra aposta per col·laborar amb 
clients de proximitat es reafirma 
amb les localitzacions on venem, 
municipis tan propers com Sant Boi 
de Llobregat, Cornellà, L’Hospitalet 
de Llobregat, Molins de Rei, Gavà, 
Torrelles de Llobregat, diversos 
barris de Barcelona ciutat, Sant 
Cugat del Vallès, Lliçà de Munt, 
Solsona i Argentona. 

Més de 
30 clients 
habituals



Finançament i subvencions
Durant l‘exercici comprès entre octubre de 2015 i setembre de 2016, hem rebut les següents subvencions i aportacions econòmiques:

- Fundació Catalunya- La Pedrera: préstec de 50.000 euros

- Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: cessió de 2 parcel·les agrícoles (Ferran Puig i Cal Gallina)

- Programa de Garantia Juvenil del Departament de Treball de la Generalitat, ajuts per a la 
contractació de 2 treballadors en pràctiques durants 1 any: 15.890 euros

- Parc Agrari del Baix Llobregat, ajudes a la recuperació de camps: 2.500 euros

- Fundació Maria Francisca de Roviralta, ajut per a la compra d’una furgoneta: 7.000 euros

- Premis Piñol 2016 a la Iniciativa Innovadora Contra l’Atur de la Fundació 
Acció Solidària Contra l’Atur: 10.000 euros (novembre 2016)

- Departament d’Agricultura, ajuts a l’agricultura ecològica: 2.486,40 euros



Resultats econòmics
Compte de pèrdues i guanys 
entre l’1-10-15 i el 30-09-16



Cap a on caminem?
Després d’analitzar les iniciatives que hem dut a terme i els 
projectes que tenim en marxa, la nostra mirada es dirigeix cap 
al futur. Els objectius de futur de la cooperativa són:

- Estudiar noves línies de negoci que incorporin aspectes 
innovadors i de valor afegit a la cooperativa i als productes i 
serveis que ofereix.
- Millorar la qualitat en els processos productius i de gestió de 
la cooperativa.

- Unir esforços amb els pagesos i pageses ecològiques 
del nostre entorn per optimitzar aspectes productius i de 
comercialització.
- Consolidar l’activitat formativa en agricultura ecològica 
de la cooperativa, dotant de més recursos formatius per a 
l’alumnat i arribant a més persones en situació de vulnerabilitat 
i a diversos tipus de col·lectius.

- Ampliació de les hectàrees productives. Recuperar més 
espais i terrenys en desús del Parc Agrari del Baix Llobregat per 
tal d’incrementar la producció i comercialització de verdures i 
hortalisses ecològiques i generar més llocs de treball.



El nostre equip
Coordinació del projecte, comercialització i finances:

Responsable de producció agrícola i tasques agrícoles:

Responsable de formació, logística i tasques agrícoles:

Treballadors agrícoles:

Assessorament tècnic:

Rebeca Segura

Mireia Cardona

Jordi Bofill

Francisco Correa, Aitor Correa i Juan Carlos Andreu   

Joan Vila i Desos Opció Solidària



CONTACTA AMB NOSALTRES!
cooperativa@centralparc.cat            

654 81 28 17


