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Presentació
Central Parc compleix dos anys contenta i satisfeta de poder explicar que hem superat 
les nostres pròpies expectatives. Dos anys intensos i, cal dir-ho també, difícils, en què la 
immensa dedicació, compromís i esforç de les persones que en formem part ha estat la 
clau per haver arribat fins aquí. Moltes gràcies, equip!

A pesar d’aquesta alegria, no podem passar per alt els moments de convulsió política 
que estem vivint, i sobretot, la vulneració de drets que hem hagut de veure i, fins i tot, 
viure. Més enllà del posicionament polític individual, de les lleis i dels sistemes, hi ha 
una línia que no hauríem mai de traspassar, que és la línia del respecte i defensa als 
drets humans. A Central Parc, conjuntament amb DESOS, entitat sòcia i impulsora de 
la nostra cooperativa, treballem intensament no només per aconseguir els objectius 
econòmics i socials que ens plantegem, sinó també per promoure la defensa de drets 
humans i la construcció d’un sistema que promogui la igualtat d’oportunitats i fomenti 
la solidaritat. 

Estem convençudes i convençuts que aquest és l’únic camí que ens pot portar cap 
un sistema econòmic mes just, més sostenible i més solidari. I amb aquest esperit, 
seguirem!

Consell d’Administració

Sant Boi de Llobregat, 31 d’octubre de 2017
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Impacte social



Inserció socioeducativa
Continuem duent a terme la formació pràctica del Programa de 
Formació i Inserció (PFI) en l’especialitat agropecuària des del curs 
2015-16 gràcies a un conveni amb els departaments d’Educació i 
d’Agricultura de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 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. 

Durant el 2017, Central Parc també ha arribat a un acord per 
treballar conjuntament amb la Comissió Espanyola d’Ajuda al 
Refugiat per incorporar persones refugiades i demandants 
d’asil als cursos de formació. El projecte vol oferir un espai 
d’integració, de treball i de comunicació per augmentar el seu 
apoderament personal i el sentiment de pertinença dins la 
nostra societat.

5 persones 
refugiades 

formades en 
agricultura

11 joves 
participants 
al PFI el curs  

2016-17

38 joves 
formats en 
agricultura 
ecològica

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 
es manté com 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 consolidat i continuarà durant el curs 2017-
2018, ja que ens encarreguem de la formació teòrica i pràctica del 
PFI gràcies a un acord amb el consistori santboià.



Central Parc aposta per sensibilitzar el conjunt de la societat sobre 
l’agricultura ecològica i el consum de proximitat, amb l’objectiu de 
promoure la sostenibilitat econòmica i mediambiental en el nostre 
entorn. En aquest exercici hem mantingut vigent el conveni amb 
Fundesplai per dinamitzar sortides d’un dia a camp per a grups 
d’empreses, escoles i esplais amb l’activitat “Fem un dia de pàges”.

Formació i team-building
Des de l’exercici anterior, 455 persones han participat d’aquesta 
activitat, 2 grups d’un total de 150 persones en l’exercici 16-17.
També oferim tallers per centres educatius d’Infantil, 
Primària i Secundària perquè els nens i nenes que els duen a 
terme descobreixin d’on provenen bona part dels aliments que 
consumeixen a casa i a l’escola.

A més, a partir d’aquest curs 2016-17 hem col·laborat amb 
Desos en un projecte d’Aprenentatge i Servei amb l’Institut 
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 tot el procés del maneig de l’agricultura 
ecològica. A partir del curs 2017-18, la iniciativa s’impulsarà 
conjuntament entre les dues organitzacions.

455
participants 
en els tallers 

agrícoles

4 visites de 
centres de 
Primària al 
Parc Agrari

2 empreses 
han après a 
“Fem un dia 

de pagès”



Des del darrer curs 2016-17, també col·laborem amb el 
Departament de Justícia de la Generalitat per oferir a persones 
penades amb sentències curtes la possibilitat de realitzar 
Treballs en Benefici de la Comunitat (TBC). L’acord estableix 
que persones provinents del Garraf, el Baix Llobregat i l’Alt 
Penedès que compleixin aquests requisits realitzen tasques 
de suport a les nostres parcel·les productives. 

Inserció sociolaboral
A Central Parc també col·laborem amb persones aturades. 
Oferim formació en agricultura ecològica perquè els membres 
d’aquest col·lectiu disposin de més oportunitats d’inserció en el 
mercat laboral i enforteixin valors com la confiança i l’autoestima. 
A més, des del febrer de 2016 les persones que participen en el 
projecte autgoestionen una parcel·la col·lectiva que els permet 
abastir el consum propi i el de les seves famílies.

En el proper exercici continuarem treballant en aquesta línia 
i iniciarem una segona fase per tal que les persones usuàries 
puguin comercialitzar de manera autogestionada la collita de la 
parcel·la col·lectiva. Un dels nous canals de comercialització que 
impulsarem properament és una parada al Mercat de Pagès de 
Sant Boi de Llobregat.

6 persones 
aturades 

participants en 
la formació

0,5 ha 
destinades a 
activitats de 

formació 

5 persones 
han realitzat 

treballs 
comunitaris



Producció



Què hem venut?
La nostra intenció se centra en potenciar varietats autòctones 
i valorar els productes frescos, de proximitat i de temporada, 
com l’albergínia blanca i el tomàquet palosanto. També estem 
ampliant i diversificant la nostra oferta de productes per tal 
que els nostres clients tinguin més varietat on escollir, amb nous 
productes com per exemple els melons i la remolatxa.

Productes i facturació

51.750 € 
comercialitzats 
amb els nostres 

clients

41.500
quilos produïts 
al Parc Agrari

Quins productes hem venut més?

3.199 kg 
de carbassó

2.700 kg 
de tomàquet

1.593 kg 
de cogombre

5.090 kg 
de carxofa

1.771 kg 
de carbassa

1.665 kg 
de col arrissada

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 i la col arrissada. Pel que fa a 
l’estiu, els productes amb més bona acollida han sigut el carbassó, 
el tomàquet i el cogombre. Durant el mes de març del 2017, 
també vam repetir com a proveïdors principals de La Carxofada. 
L’Ajuntament de Sant Boi ens va encarregar 1.000 kg de carxofes 
destinades a l’elaboració del menú de l’acte.

Tardor - Hivern

Primavera - Estiu



En què hem invertit?
Per poder oferir els millors productes possibles als nostres 
clients, ens hem centrat en ampliar l’espai on plantar verdures 
i hortalisses ecològiques. Des de l’agost, comptem amb un 
nou terreny al Parc Agrari del Baix Llobregat. La parcel·la s’ha 
batejat amb el nom de Ca la Nanda i disposa d’una superfície de 
3,3 hectàrees. 

Central Parc compta amb aquesta finca des del mes de juliol del 
2017 gràcies a una renovació del conveni amb l’Ajuntament de 
Sant Boi. Els terrenys ja tenen la certificació ecològica i ens hem 
encarregat de realitzar els treballs i les inversions necessàries 
pel seu condicionament per a la producció agrícola. En aquests 
moments, totes les hectàrees de la parcel·la ja es troben en 
plena producció. 

Inversions
La nova finca, que portava més de 2 anys en desús, ha estat 
cedida per l’Ajuntament de Sant Boi amb l’objectiu de donar-li 
un ús tant productiu com social, a través de la formació dels 
col·lectius d’usuaris i permetrà desenvolupar els projectes 
formatius i d’inserció laboral. La cessió del terreny ens ha permès 
substituir la parcel·la de Ferrany Puig, un espai que cultivàvem 
des de l’estiu del 2015.

La pèrdua de la parcel·la ha vingut motivada a petició del seu 
propietari, que ens va comunicar  la intenció de vendre el terreny. 
Tot i això, gràcies al nou espai de Ca la Nanda podrem assumir el 
total de la producció que teníem planificada.



L’aposta per ampliar els canals de comercialització també se 
centra en la voluntat de Central parc per disminuir les minves 
en la producció. La diversificació s’exemplifica amb un altre 
dels perfils que hem afegit a les nostres línies comercials: les 
empreses de transformació. En agricultura ecològica, bona 
part de la producció és expulsada del circuit de consum i a 
través d’aquests acords reduïm el malbaratament.

Clients
Amb qui comercialitzem?
Durant aquest exercici, la cooperativa ha obert un nou canal de 
comeracialització: els menjadors escolars ECO. Hem establert 
acords amb tres grans empreses especialitzades en menjadors 
escolars per incorporar les nostres verdures en els menús diaris 
que serveixen, fet que ens permet millorar la planificació.

La nostra aposta per col·laborar 
amb clients de proximitat es 
reafirma amb les localitzacions on 
venem, municipis 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, Argentona i Sitges. 

Més de 
50 clients 
habituals

Quina tipologia de clients tenim?

 - Restaurants i botigues ecològiques especialitzades

 - Menjadors escolars 

 - Grups i cooperatives de consum

 - Majoristes distribuïdors

 - Transformadors



Finançament i subvencions
Central Parc és una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre. Per tal de poder compensar el cost social de les nostres 
accions i seguir realitzant projectes d’inserció social i laboral, la nostra empresa sol·licita finançament a través de subvencions 
destinades a promoure l’economia social i generar nous llocs de treball. Durant l‘exercici comprès entre octubre de 2016 i setembre 
de 2017, hem rebut les següents subvencions i aportacions econòmiques:

- Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: cessió de 2 parcel·les agrícoles: Cal Gallina i Ferran Puig 
(fins al juliol) / Ca la Nanda (des del juliol)

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

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

- Consell Català de l’Agricultura Ecològica: Ajuts PDR per a la participació en programes de qualitat: 
679,13 euros

- Servei d’Ocupació de Catalunya - Departament de Treball. Ajuts a la contractació en pràctiques 
durant 6 mesos de 2 joves a l’atur menors de 29 anys en el marc del Programa de Garantia Juvenil: 
22.000 euros.



Resultats econòmics



Línies de futur
Cap a on caminem?
Després d’analitzar les iniciatives que hem dut a terme i els 
projectes que tenim en marxa, la nostra mirada s’enfoca cap al 
futur. Els objectius de futur de la cooperativa són:
 - Creació de nous llocs de treball per millorar la qualitat 
en els processos productius i de gestió de la cooperativa.
 - Estudi de noves línies de negoci que incorporin 
aspectes innovadors i de valor afegit a la cooperativa i als 
productes i serveis que ofereix.

 - Ampliació de les hectàrees productives. Recuperar 
més parcel·les 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 llocs de treball.

Fotografia de Jordi Flores

 - Promoció de l’agrupació amb els pagesos i pageses 
ecològiques del Baix Llobregat per concentrar l’oferta i 
coordinar les vendes de les diferents explotacions.
 - Consolidació de l’activitat formativa en agricultura 
ecològica de la cooperativa, dotant l’alumnat de més recursos 
formatius com les parades en mercats de pagès per arribar a 
més persones en situació de vulnerabilitat.



El nostre equip
Directora:

Responsable de producció i planificació agrícola:

Responsable de formació i logística:

Responsable de finances i vendes:

Treballadors agrícoles:

Responsable de comunicació

Assessorament tècnic:

Rebeca Segura

Mireia Cardona

Jordi Bofill

Albert Mora i Dani Rosillo

Sergio Hernández, Fidel Llobet i Alessio Giovampietro

Oleguer Cebrià

Joan Vila i Desos Opció Solidària

Fotografia de Jordi Flores

Qui som?



CONTACTA AMB NOSALTRES!
cooperativa@centralparc.cat            

@centralparc_ 
facebook.com/centralparcSCCL/

https://www.facebook.com/centralparcSCCL/
https://twitter.com/centralparc_
https://twitter.com/centralparc_
https://www.facebook.com/centralparcSCCL/

