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A Central Parc, com tothom, hem 
viscut un any totalment condicionat per 
l’arribada de la Covid-19. La pandèmia 
ens ha afectat molt perquè ens ha obligat 
a aturar per complet la línia de formacions 
i a suspendre moltes activitats  previstes. 
També  ha impactat en la comercialització 
de les nostres verdures, ja que molts 
clients s’han vist obligats a tancar durant 
mesos, especialment els menjadors 
escolars i tota la restauració. 
Tot i això, en un context tan complicat 
s’ha demostrat que les persones que 
ens dediquem a l’agricultura hem tingut 
un rol fonamental en aquest escenari i 
que és més necessari que mai consumir 
productes de proximitat.

Un any complicat i ple de nous reptes

Per nosaltres, aquest any també ha 
estat marcat pel canvi de Consell Rector 
de Central Parc. Diverses persones 
treballadores que ja portàvem uns anys 
formant part de la cooperativa hem 
assumit la responsabilitat de fer-nos càrrec 
nosaltres mateixos de la cooperativa.
Després d’uns primers mesos d’adaptació, 
s’està treballant per donar continuïtat 
al projecte i per millorar-ne la viabilitat. 
Amb aquest esperit, estem convençudes 
i convençuts de continuar lluitant per 
un sistema econòmic més just, més 
sostenible i més solidari.

Consell Rector
Sant Boi de Llobregat, 31 d’octubre de 2020



Novetats del darrer any

Construïm un bany sec

Superem les inundacions del 
temporal Glòria

Promovem les activitats amb 
escoles de Sant Boi

Nous llocs on trobar les verdures 
de Central Parc

Malgrat els danys i les pèrdues alimentàries que 
van causar les grans tempestes del temporal 
Glòria, vam poder assegurar que la collita 
continués perfectament el seu procés i garantir 
el repartiment de verdures de proximitat i de 
temporada.

Abans de l’arribada de la pandèmia, les 
nenes i nens de les escoles Parellada, Josep 
M. Ciurana i Ciutat Cooperativa de Sant Boi 
van visitar els nostres terrenys al Parc Agrari 
per gaudir de la nova activitat educativa 
“Fem un dia de Pagès”.

Hem impulsat un nou curs de bioconstrucció 
i permacultura enfocat a la construcció d’un 
bany sec format pels dipòsits i la caseta de 
fusta. Tot i no poder-lo acabar al taller, ens  
servirà per fer compostatge al nostre terreny 
de La Cabanya i també per estalviar molta 
despesa d’aigua.

Hem estrenat nous punts de recollida directa 
dels nostres productes com la fruiteria 
del Mercat de la Muntanyeta, Les Muses 
de Casablanca, el Tot Natural i l’oficina 
compartida amb DESOS Opció Solidària.

Col·laborem amb l’Escola de Cuina 
Saludable de Marianao

Hem participat en diverses activitats que ha 
organitzat la nova escola per aprendre a cuinar 
situada al barri de Marianao de Sant Boi, per 
exemple a la fira d’entitats en què vam poder 
presentar la nostra cooperativa. 



Col·laboracions

Promovem projectes conjunts amb DESOS 
Opció Solidària vinculats a l’educació pel dret 

a l’alimentació i a la inserció sociolaboral

Hem estrenat noves col·laboracions amb grups 
de consum com La Plata de Barcelona, 3 Ungles 

de Pallejà i Pastinaca de Cornellà

Hem participat a la Setmana Bio a l’Escola 
amb dos tallers en centres educatius

Hem col·laborat amb Nexes Intercultural de  
Joves per Europa i ens ha ajudat una voluntària

Cultius d’estiu més venutsCultius d’hivern més venuts

14.258 utd. 
d’enciams

11.181 kg
carbasses

4.467 kg 
de bròcoli

7.618 kg de 
carbassó

4.841 kg de 
tomàquets

4.529 utd. 
d’enciams

95.500 kg 
de fruites i 

verdures eco 
venudes

18.787unt. 
d’enciams, 

el cultiu anual 
més venut



Els nostres projectes formatius

Creu Roja, Accem, Formació i Treball, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Comissió 
Espanyola d’Ajuda al Refugiat, Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 

Jerez Rural i Departament d’Educació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

1. Augmentar els coneixements en 
agroecologia i creació de vincles personals

2. Fer de l’agricultura una eina 
terapèutica

3. Inserció social

4. Inserció laboral i educativa

Objectius de les formacions

ENTITATS COL·LABORADORES ALS PROJECTES FORMATIUS



D’on provenen 
els ingressos?

Quines subvencions 
hem rebut?

10.500
euros de 
beneficis

Els nostres comptes



Personal
58,20%

Matèries 
primeres

13,81%

Mercaderies
7,31%

Serveis 
externs

7,04%

FACTURACIÓ ANUALFACTURACIÓ ANUAL DESPESES TOTALSDESPESES TOTALS

BALANÇ DE SITUACIÓBALANÇ DE SITUACIÓ

Total de facturació de producte

Altres 
despeses

6,54%



Contacta amb nosaltres
@centralparc_ www.centralparc.cat

Coordinació i finances (DESOS):
Responsable de producció:
Equip de formació:
Responsable de comercialització:
Resonsable d’administració:
Treballadors agrícoles i distribució:
Equip de comunicació (DESOS): 
Col·laboracions externes:

Albert Mora
Sergio Hernández
Angel Chi, Ana Gladwin i Oriol Ferrando
Isabel Jiménez
Souad Bobouh 
Fidel Llobet, Ihor Sydorenko i Mamadou Billo
Ana Ballesteros i Oleguer Cebrià
Cooperativa Amb Tu, Jordi Bofill i cooperativa Arreu

Central Parc del Baix Llobregat

www.facebook.com/centralparcSCCL/comandes@centralparc.cat

Presidenta:

Secretari:

Isabel Jiménez

Sergio Hernández

El nostre equip
Vocal: DESOS Opció Solidària

@cooperativacentralparc


