
Memòria d’activitats
Octubre 2017 - Setembre 2018  

Agricultura urbana, 
ecològica i social

http://centralparc.cat/


Novetats del darrer any

Recuperació d’horts escolars

Col·laboració amb menjadors escolars

Visites de centres educatius i entitats al Parc Agrari

Participació en projectes europeus

Hem arribat a acords amb la central de compres 
EcoCentral i la cooperativa Menjador Ca la Rosa 
per subministrar verdures a algunes de les escoles 
que coordinen. A més, continuem treballant amb 
l’empresa de restauració col·lectiva F.Roca. En tots 
tres casos continuem planificant la producció amb 
projectes que aposten per la proximitat.

Continuem la col·laboració amb els projectes 
educatius que impulsa Desos. Durant aquest any, 
hem dinamitzat activitats a l’escola Ramon Casas 
i a l’INS Montjuïc i també hem rebut la visita de 
l’Institut Rafael Casanoves  i la Fundació Futur. Els 
grups han visitat els nostres terrenys al Parc Agrari 
per formar-se en agroecologia.

L’Institut Montjuïc ha destinat el premi rebut pel 
projecte d’ApS a la recuperació de l’hort escolar. 
L’alumnat ha comptat amb la col·laboració de 
Central Parc per arreglar la zona i plantar els 
primers cultius. En un parell de mesos, els i les 
joves ja es van poder endur les verdures cap a casa.

Central Parc ha col·laborat en el projecte Food 
Relations, finançat per la Unió Europea. Les cinc 
entitats europees que l’impulsen han conegut 
la nostra cooperativa en el marc de la recerca 
d’iniciatives que fomenten pràctiques sostenibles 
d’integració de persones migrades a través de 
l’agricultura i l’alimentació.

Incorporació a la Xarxa d’Economia Solidària

Aquest any ens hem unit a la Xarxa d’Economia 
Solidària de Catalunya (XES). També ens han afegit 
al mapa col·laboratiu de Consum Responsable i 
Economia Solidària Pam a Pam, una eina col·lectiva 
per avançar cap a la transformació social i per una 
economia al servei de les persones.

https://pamapam.org/ca/directori/central-parc-llobregat-sccl/


Programa 8 al dia de 8 TV 
sobre el mercat de pagès

Programa de La 2 
Aquí hay trabajo

Programa Solidaris de 
Catalunya Ràdio

Programa Valors a 
l’alça de la Xarxa

Reportatge a la revista 
Miradas con Alma

Ens han premiat

Hem sortit als mitjans

- Premi a la Innovació Social 2017 
de l’Obra Social La Caixa

- 2n Premi Ateneu Cooperatiu del 
Baix Llobregat 2018

Reportatge d’El Periódico 
pel Dia del Medi Ambient

Guardó pel projecte “Inserció sociolaboral 
i creació de llocs de treball a través de 
l’agricultura social, el comerç de proximitat 
i l’economia social”, liderat per DESOS amb 
la col·laboració del CEAR

Reconeixement de la cultura emprenedora i 
l’esperit empresarial cooperatiu del projecte 
en el marc de l’economia social

http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqui-hay-trabajo-14-05-18/4600817/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DGg-2DAP85Aw%26t%3D1258s
http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqui-hay-trabajo-14-05-18/4600817/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/solidaris/la-sobirania-alimentaria-pot-funcionar-en-el-sistema-economic-actual/audio/1005787/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/solidaris/la-sobirania-alimentaria-pot-funcionar-en-el-sistema-economic-actual/audio/1005787/
http://programes.laxarxa.com/audio/137753
https://miradesambanima.org/noticias/el-paradis-de-les-carxofes/
http://programes.laxarxa.com/audio/137753
http://desos.santboi.net/premi-la-caixa-innovacio-social/
http://centralparc.cat/cooperativisme-reconeix-central-parc/
http://centralparc.cat/cooperativisme-reconeix-central-parc/
https://twitter.com/centralparc_/status/1003978539534901249
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DGg-2DAP85Aw%26t%3D1258s
https://twitter.com/centralparc_/status/1003978539534901249
https://miradesambanima.org/noticias/el-paradis-de-les-carxofes/
http://desos.santboi.net/premi-la-caixa-innovacio-social/


Els nostres projectes formatius



D’on provenen 
els ingressos?

Els nostres comptes

Quines 
subvencions 
hem rebut?

6.000€ 
de 

beneficis*

*Abans del pagament de l’impost de societats



Personal
59,42%

Matèries 
primeres

8,90%

Mercaderies
10,73%

Serveis 
externs

7,33%

Facturació total

FACTURACIÓ ANUAL DESPESES TOTALS

75.000 kg 
de fruites i 

verdures eco 
venudes

CULTIUS D’ESTIU + VENUTS

CULTIUS D’HIVERN + VENUTS

7.694 
unitats 
venudes

7.204 
quilos 
venuts

3.935 
quilos 
venuts

5.215 
quilos 
venuts

5.927 
quilos 
venuts

10.937 
quilos 
venuts

Balanç de situació11.700 unt. 
d’enciams, 

el cultiu més 
venut



Contacta amb nosaltres
@centralparc_ www.centralparc.cat

cooperativa@centralparc.cat

Coordinació i finances:
Responsable de producció:
Responsable de formació:
Resp. d’administració i vendes:
Responsable de comunicació: 
Treballadors agrícoles i 
responsables  de distribució:

Albert Mora
Mireia Cardona
Jordi Bofill
Isabel Jiménez i  Anna Anglí
Oleguer Cebrià 
Fidel Llobet, Anouar Fekih, 
Sergio Hernández i Alessio 
Giovampietro

Central Parc del Baix Llobregat

www.facebook.com/centralparcSCCL/

comandes@centralparc.cat

Presidenta:

Secretari:

Vocal:

Vocal:

Rebeca Segura Alonso

Jordi Bofill Bosch

Joan Vila Garriga

DESOS Opció Solidària

El nostre equip
El consell d’administració L’equip de la cooperativa

Les noves línies de futur
Apostem per obrir la nova línia de serveis de 
la cooperativa: oferim activitats formatives 
i lúdiques com tallers, assessoraments i 
xerrades destinades a escoles, instituts, 
entitats i a molts altres col·lectius.

Consulta els catàlegs d’activitats!

https://twitter.com/centralparc_
https://twitter.com/centralparc_
http://centralparc.cat/
cooperativa%40centralparc.cat
http://centralparc.cat/
https://www.youtube.com/channel/UCG7Lo6PGvREPSRJv62VeWpQ
https://www.youtube.com/channel/UCG7Lo6PGvREPSRJv62VeWpQ
https://www.facebook.com/centralparcSCCL/
https://www.facebook.com/centralparcSCCL/
cooperativa%40centralparc.cat
http://centralparc.cat/nous-catalegs-activitats/

