
Agricultura urbana, 
ecològica i social

Memòria anual
Octubre 2018 - Setembre 2019  

http://centralparc.cat/


Novetats del darrer any

Rellancem projectes educatius

Estrenem nous tallers agrícoles

Consolidem les col·laboracions 
amb cooperatives de consum

Comptem amb un altre terreny

Hem posat en marxa una nova línia d’activitats 
formatives i lúdiques. Infants, joves i grans han 
passat pels nostres camps per apropar-se a la 
pagesia i aprendre sobre agricultura ecològica. 
A més, d’alguns tallers n’han sortit nous clients 
que compren cistelles de verdures ecològiques 
i consoliden canals curts de comercialització. 

Les sinergies amb Cydonia i Pastinaca ens 
han permès ampliar les cooperatives a qui 
servim verdures ecològiques i de temporada. 
Aquests convenis també ens han permès 
consolidar els canals curt de comercialitzarció  
i fomentar el consum de proximitat.

Els cursos 18-19 i 19-20, hem donat continuïtat al 
Programa de Formació i Inserció en l’especialitat 
agropecuària que impulsem juntament amb 
l’Ajuntament de Sant Boi. A més, durant l’any 
també hem realitzat formacions amb diferents 
centres educatius de Barcelona i de Sant Boi.

Central Parc disposa d’un nou terreny al Parc 
Agrari. La parcel·la s’anomena La Cabanya 
i té una superfície d’1,3 hectàrees. Després 
d’arreglar-lo i posar-lo a punt, es repartirà 
el nou espai per destinar-lo a formacions i 
també a producció, una vegada es disposi 
del certificat CCPAE.

Un taller per escoles de Sant Boi
Hem incorporat un dels nostre tallers educatius  
al catàleg d’activitats que ofereix l’Ajuntament 
de Sant Boi a les escoles del municipi. Els nens 
i nenes vénen als nostres terrenys per viure un 
dia de pagès al Parc Agrari.

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


Premis

Premi emprenedoria de l’economia 
cooperativa Manuel Arroyo 2019

Reportatge sobre l’ODS 13: 
Acció pel clima 

Guardó atorgat per l’impacte social del 
projecte, gràcies a la vinculació amb l’ecologia 
i l’educació, per la viabilitat econòmica i la 

capacitat de generar comerç de proximitat 

Col·laboracions 

Reportatges

Els terrenys del Parc Agrari de Central Parc 
van ser l’escenari del reportatge que Desos va 
enregistrar per debatre alternatives possibles 

a l’emergència climàtica

El Periódico: “Una nova generació de dones 
pageses irromp al Baix Llobregat” 

Revista Cooperació Catalana: 
“Central Parc: reinvertir en projectes socials els 
beneficis de la  venda de productes ecològics”

Entrevista al programa Planeta Ràdio de 
Ràdio Prat sobre cooperativisme

Entrevista a l’Espai Ciència del programa 
La República Santboiana de Ràdio Sant Boi

http://desos.santboi.net/premi-la-caixa-innovacio-social/
http://centralparc.cat/cooperativisme-reconeix-central-parc/
https://escolescooperatives.cat/lliurats-premis-manuel-arroyo-de-st-gervasi-per-emprenedoria-en-leconomia-cooperativa/
https://youtu.be/KTb6BmlXQuI
https://twitter.com/centralparc_/status/1176093879872999424
https://issuu.com/fundaciorocagales/docs/cooperaciocatalana_428_ok
https://twitter.com/centralparc_/status/1084778873005490176
https://www.ivoox.com/34892763


Els nostres projectes formatius

2 nous llocs 
de treball 

creats

622 hores de 
formació

4 persones 
vinculades 

amb l’entitat

23 persones 
beneficiàries

Hem col·laborat amb entitats com: 
Creu Roja, Formació i Treball, El Farah, CEAR, Accem, CEAR de Begues i 

el Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat



Els nostres comptes

D’on provenen 
els ingressos per 
productes venuts?

Quines 
subvencions 
hem rebut?

1.482,51 
euros de 
beneficis*

*Abans de l’impost de societats

34,31%

13,66%
8,89%

16,85%

17,53%

8,75%

BOTIGA ESPECIALITZADA GRAN DISTRIBUCIÓ GRUP DE CONSUM

MENJADORS ESCOLARS HORECA VENDA DIRECTA



Personal
60,88%

Matèries 
primeres

10,40%

Mercaderies
11,88%

Serveis 
externs

9,79%

FACTURACIÓ ANUAL DESPESES TOTALS

37.100kg 
de fruites i 

verdures eco 
venudes

CULTIUS D’ESTIU + VENUTS

CULTIUS D’HIVERN + VENUTS

8.226 
enciams

3.298kg 
de col

2.562kg 
de bròquil

5.993kg de 
carbassó

4.006kg de 
tomàquets

1.953kg de 
cogombre

Balanç de situació
10.200unt. 
d’enciams, el 
cultiu anual 
més venut

36.261 €

50.028 €

94.240 € 95.206 €

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

Total facturació 
per vendes



Contacta amb nosaltres
@centralparc_ www.centralparc.cat

cooperativa@centralparc.cat

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

Albert Mora
Jordi Bofill
Adrià Giol, Adrià Masot i Oriol Ferrando
Isabel Jiménez i Souad Bobouh
Sergio Hernández, Fidel Llobet, Anouar Fekih, 
Alessio Giovampietro i Ihor Sydorenko

Central Parc del Baix Llobregat

www.facebook.com/centralparcSCCL/

comandes@centralparc.cat

Presidenta:

Secretari:

Rebeca Segura Alonso

Jordi Bofill Bosch

El nostre equip

Vocal:

Vocal:

Joan Vila Garriga

DESOS Opció Solidària

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

