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Brots és un projecte sense ànim de lucre que neix per empoderar a persones , unint-les a
una iniciativa d'agricultura sostenible que impulsa l'economia local reduint l'impacte
medioambiental.



QUÈ FEM? 
IMPULSEM L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA,
FOMENTANT LA SOBERANIA ALIMENTÀRIA 
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PRODUCTES LOCALS I 
DE TEMPORADA
Creem un canal directe entre agricultors locals i ciutadania, fomentant el consum de fruites i verdures de temporada. 

La qualitat i l'aport nutricional són característiques molt significatives de l'aliment de proximitat, el fet de recol.lectar el producte en
el seu estat òptim i evitar la maduració en cambres frigorífiques assegura un aliment de gran qualitat. 
Al mateix temps podem realitzar un control més exhaustiu de la seguretat i traçabilitat de l'aliment, ja sigui en la seva etapa de
producció com de distribució. 

Actualment col.laborem amb agricultors ecològics i convencionals. 



IMPULSA
L'ECONOMIA
SOCIAL  I
SOLIDÀRIA

BROTS neix amb l'objectiu d'empoderar a persones en situació de vulnerabilitat a través
del treball gradual i connectat a la naturalesa, amb l'objectiu d'impulsar l'autopercepció i
els ingressos econòmics dignes. 

Atenem a persones en situació de sensellarisme, amb dificultats per accedir a les
necessitats bàsiques de l'ésser humà, persones racialitzades o víctimes de violència per raó
de sexe o sexe dissident. 

Encara que ajudem en les primeres passes del procés laboral aportant algunes necessitats
bàsiques, el projecte fomenta el no assistencialisme i fomenta el benefici tangible de
l'esforç de cada participant.  



Reducció d'emissions de
CO2
 El millor residu és el que no es genera

El projecte només utilitza envasos reutilitzables, implantem un protocol de recuperació i
reutilització per no generar envasos d'un sol ús. 
 

RESIDU ZERO 

MOBILITAT SOSTENIBLE 
Utilitzem transport que evita les emissions de Co2 a l'atmosfera. 

 
REDUCCIÓ DE PRODUCTE IMPORTAT 

Si escollim producte local i de temporada aconseguim reduir les emissions de Co2 a causa del
transport des de l'estranger. 

 
TOT AIXÒ SUPOSA UNA REDUCCIÓ QUANTIFICABLE D'EMISSIONS DE

C02 A L'ANY
 



PRESERVACIÓ DE LA
PAGESIA

Escollint producte de proximitat fomentes la disminució de l'especulació ferotge i
deslleial que viuen els agricultors locals a causa de la importació de fruites i verdures
de l'estranger. 

A causa de la situació actual de precarietat del sector primari, l'agricultura local està en
perill d'extinció, gràcies a l'activitat del projecte podem aportar una solució al canvi
generacional, apostant per un comerç just. 

Realitzant un petit canvi en la manera que comprem, podem aconseguir preservar
l'agricultura local i impulsar econòmicament el territori rural. 



Objectius de Desenvolupament
Sostenible - ODS

Són els que guien la implementació
de l’Agenda 2030 de les Nacions
Unides per al Desenvolupament

Sostenible, aprovada el 25 de
setembre del 2015.



Activitats de RSC
Realitzem activitats conjuntes per
sensibilitzar i donar a conèixer
l'activitat del projecte
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Campanya
de RSC(E)
Campanya de Responsabilitat Social
Corporativa o Empresarial 

Impactes Socials i
Mediambientals
Mesurem els impactes socials i
mediambientals gràcies a la
col·laboració conjunta en el projecte.
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Compensació de
Gasos d'Efecte
Hivernacle 
Departament de Canvi Climàtic de
Catalunya.

04
Material de
Comunicació
Generem infografies, banners i material
divers per dinamitzar els impactes
mediambientals i socials. 
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t'apuntes?

+34 677127133
info@brotsecosocial.com
www.brotsecosocial.org


