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Com tots els anys des que vam començar aquesta nova etapa que va començar l’any 
2013 amb la fusió de les antigues federacions, el 2016 també ha estat molt intens.

L’any 2016 hem començat amb un nou pla de treball (2016-2017) que, en la pràctica, ‘esti-
ra’ un any l’anterior pla 2014-2016. Arran les valoracions de l’assemblea i el context social 
i polític la Junta va decidir aprofundir en la feina en alguns temes que es consideraven 
estratègics, en comptes d’obrir un nou cicle de planificació estratègica. Així, si d’entrada 
es van fusionar també tres plans de treball diferents, ara calia ja redefinir objectius i 
prioritzar aquells més globals i compartits; així com revisar relacions, compromisos insti-
tucionals i campanyes i activitats públiques.

Un dels nostres objectius generals era posar el concepte de Justícia Global a l’agenda 
pública i omplir-lo de contingut. Des que el setembre de 2014 agaféssim aquesta nova 
bandera, mai no vam imaginar que l’extensió del concepte marxaria a tan bon ritme. Avui 
«Lafede» és ja un nom ben conegut i el concepte de Justícia Global ja no resulta estrany. 
Tot i que encara ens queda camí per recórrer, avancem ràpidament gràcies a les diferents 
activitats que hem fet per donar-lo a conèixer i gràcies també a com s’han apropiat del 
concepte les entitats federades i algunes institucions.

En la línia d’aterrar l’agenda de la Justícia Global, les persones refugiades i el seguiment 
de les empreses transnacionals segueixen essent els nostres temes estrella per fer in-
cidència social i política a Catalunya. Així, hem continuat donant resposta al renovat 
interès de la ciutadania per les persones refugiades, a nivell informatiu i com a platafor-
ma de serveis, per tal de posar en valor l’experiència de les ONG federades, però també 
fent de pont entre aquestes i les noves iniciatives i xarxes ciutadanes. D’altra banda, 
hem aconseguit un gran èxit amb l’aprovació d’un Centre d’Avaluació d’Impactes de les 
Empreses catalanes a l’exterior, al Parlament. Tot i que caldrà veure com es concreta 
l’acord parlamentari, la feina feta ha permès ja un bon grapat d’avenços quant a discurs 
i generació de xarxa a nivell català, europeu i internacional.

En el capítol de relacions internacionals no podem oblidar el camí obert pels projectes 
europeus d’educació i comunicació que hem gestionat o en què hem participat. Les or-
ganitzacions federades han pogut conèixer de primera mà moltes experiències, fer con-
tactes i recollir bones propostes d’arreu gràcies amb ells. Però també les nostres idees i 

propostes per treballar la Justícia Global a les escoles i els mitjans de comunicació s’han 
conegut i reconegut fora de Catalunya, cosa de la qual estem molts orgulloses.

Malgrat tota aquesta obertura al món, no deixem de banda la nostra agenda «tradi-
cional» i hem fet pressió perquè el Govern complís el seu Pla Director de Cooperació 
(2015-2018), fent especial èmfasi en els compromisos pressupostaris i en la coherència 
de polítiques entre tots els Departaments. I estem contentes de dir que ho hem fet de 
la mà de les coordinadores territorials amb les qual també estem millorant mica en mica 
la relació i la coordinació. Aquest any, a més, hem volgut donar un nou impuls a la pers-
pectiva feminista i l’ètica de la cura perquè forma part de la nostra missió i creiem que 
estan intrínsecament relacionades amb la Justícia Global i perquè, a més, ajudarà a les 
organitzacions federades a renovar-se a nivell organitzatiu i metodològic.

A nivell intern cal dir a més que notem com les entitats es van refent i com augmenta 
la participació a les comissions de treball. També la federació com a tal s’ha estabilitzat 
econòmicament després d’uns anys difícils i depenent de finançament europeu, i això ha 
permès estabilitzar l’equip tècnic, la qual cosa era, per a la Junta directiva, molt important.

Després de 10 anys a l’espai del carrer Tàpies ha augmentat un 129% l’ocupació de les 
seves sales: s’han organitzat prop de 500 activitats que han fet passar per la nostra seu 
7.900 persones. Gràcies a la feina col·lectiva hem convertit la nostra seu en un espai de 
referència per a la solidaritat i l’activisme a Barcelona, com sempre havíem imaginat.

Tot i que us sembli que en general la valoració és molt positiva, no sempre hem arribat a 
tot el que ens havíem plantejat, i les incerteses polítiques i econòmiques són molt grans, 
panorama que no sempre ajuda a prendre les millors decisions ni d’una manera ràpida. 
Des de la Junta directiva us demanem comprensió i també confiança. Ja sabeu que us 
consultem tant com puguem i que mirem de no avançar soles.

Moltes gràcies a tothom que fa possible Lafede.cat. Bona lectura. Qualsevol crítica o 
valoració serà sempre ben rebuda.

Míriam Acebillo Baqué  
Presidència
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Alguns resultats 
en positiu

1. Som referents del 
concepte de Justícia Global

La incorporació del concepte de la jus-
tícia global a l’agenda avança amb rapi-
desa gràcies a entitats i institucions. Les 
entitats que participen a les comissions 
més activament han col·laborat en la 
realització de vídeos i documents on es 
treballa el tema com ara la campanya 
“#FentiPensant Justícia Global”. L’en-
focament de pau ha estat central en el 
Cicle de conferències de Justícia Global 
i en la celebració dels dies internacio-
nals. El concepte s’ha incorporat al nom 
de les Beques de periodisme que gestio-
na la federació i a guies educatives així 
com a plataformes de què formem part 
com Pobresa Zero-Justícia Global.

2. Incidència social: les 
persones refugiades 
continuen al centre 
de l’agenda

La crisi de les persones refugiades pro-
voca un nou interès per la coopera-
ció internacional de la gent més jove, 
i dóna l’oportunitat de fer pedagogia 
sobre ajuda humanitària. Es consoli-
da la Fira de Voluntariat Internacional 
“Fes una volta i #TornaCanviada” que 
augmenta el seu públic assistent. La 
cessió d’espais a Stop Mare Mortum i 
les seves assemblees porten a la fede-
ració un nou públic. Les notícies més 
visitades de la web han estat aquelles 
que tenien a veure amb les persones re-
fugiades: “Què estan fent les ONG per 
les persones refugiades?” (1879 visites); 
“La solidaritat informada i les polítiques 
públiques són la millor manera d’ajudar 
a les persones refugiades” (939 visites), 
i “10 maneres d’ajudar a les persones re-
fugiades” (735 visites).

3. 10 anys a l’Espai Tàpies que 
es consolida com un espai de 
referència per a l’activisme 
i la solidaritat a Barcelona

L’Espai Tàpies està essent més útil que 
mai. 32 entitats federades i 34 plata-
formes vinculades a la federació o a les 
entitats federades han realitzat 496 ac-
tivitats que han convocat a 7908 per-
sones. Les entitats federades fan un ús 
intensiu del local i han convocat a 3935 
persones, i la resta de plataformes una 
xifra similar. En relació al 2015, ha hagut 
un augment del 129% (4458 persones 
més) quant a l’ús i participació a l’Espai 
Tàpies, el que suposa més feina de ges-
tió d’espais i de necessitats de reformes 
i millores. L’ús per part de plataformes 
de caràcter ampli associades a la fede-
ració, converteix l’Espai Tàpies en un es-
pai facilitador de relacions entre ONG i 
moviments socials.

4. Lenta recuperació de 
la participació de les 
entitats, i satisfacció per 
les solucions concretes i 
directes per a les entitats

Les comissions reflecteixen una lenta i 
progressiva recuperació de la participa-
ció, tot i que encara les entitats no han 
incrementat els equips humans de ma-
nera significativa, i continua havent-hi 
molt seguiment online dels temes. Es 
manté el nombre d’entitats que partici-
pen a les assemblees, i s’incrementa la 
qualitat de la participació. Es generen 
espais de coneixença mútua, intercanvi 
i debat, i augmenta la valoració positiva 
per part de les entitats.

Després de dos anys de feina, s’ha acon-
seguit que es revisin els expedients pel 
pagament de subvencions pendents de 
9 ONG de pau. També s’ha aconseguit 
que finalment les entitats puguin tenir 
accés al seu expedient per tal de poder 
tenir accés a la informació, i fer així les 
reclamacions oportunes en relació a les 
convocatòries de subvencions 2016 de 
l’ACCD. L’Espai d’Entitats d’Erasme de 
Janer al complet amb 12 entitats allot-
jades.

2. Al 2016 destaquem
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5. Nou pla de treball 
2016‑2017: deixant enrere 
vells compromisos i maneres 
de fer. Adaptació ràpida a 
un entorn canviant social, 
polític i periodístic

Una vegada finalitzada la tasca bàsica 
d’elaboració dels documents fundacio-
nals, i endegada la del nou discurs de 
Justícia Global, la junta fa un exercici 
de revisió del seu rol polític i social al 
país (revisant els espais de participació 
político-institucional, i de les xarxes i 
plataformes a on es participa), per tal 
de superar, no només conceptualment, 
a les velles federacions. També perquè 
la conjuntura política i econòmica del 
país, així com l’ampli ventall de pro-
blemàtiques abordades, exigien en-
dreçar i prioritzar l’agenda. La junta i 
l’equip tècnic han treballat en la refor-
mulació dels “Dies D” de la federació 
(fins ara dies internacionals de referèn-
cia per la pau, la cooperació i els drets 
humans), per adaptar-los als objectius i 
temes prioritzats al pla de treball.

6. Lafede.cat es proposa 
cuidar‑se i cuidar de la seva 
gent. La perspectiva feminista 
entre les noves prioritats

La Junta aposta pel feminisme i l’ètica 
de la cura en la visió i l’enfocament de 
Justícia Global. S’aprofita la feina prèvia 
feta per entitats de cooperació i desen-
volupament per apropar la perspectiva 
feminista a les entitats de pau i drets 
humans a través de diferents espais de 
treball, i s’endega un projecte per al seu 
desenvolupament específic.

7. Avenços en la incidència 
política: lenta recuperació 
de les polítiques públiques 
de cooperació, pau i drets 
humans, més pressupost 
tot i que no als nivells 
compromesos, i salt qualitatiu 
en coherència de polítiques 
gràcies a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució sobre 
empresa i drets humans

Els canvis polítics suposen nous equips 
interlocutors a la majoria d’administra-
cions (ACCD, l’Ajuntament de Barcelona, 
Diputació). Així, per primera vegada el 
Govern disposa d’un Departament res-
ponsable dels Afers Exteriors, que a més 
és el responsable de les polítiques de 
Justícia Global. Malgrat la bona sintonia 
i les promeses d’augment pressuposta-
ri, el context d’austeritat i la conjuntura 
política no han permès una recuperació 
clara i contundent de la política de coo-
peració, pau i drets humans. D’altra ban-
da, la dimissió de la directora de l’ACCD 
(que havia recuperat el diàleg amb el 
sector) ha suposat un nou canvi en les 
relacions amb la Direcció General, menys 
fluida d’allò que fora desitjable.

L’Ajuntament de Barcelona s’alinea amb 
el discurs i les propostes de justícia glo-
bal, fa una aposta seriosa pels temes 
d’educació i comunicació transformado-
res, i obre espais de diàleg per al nou pla 
director. Amb la Diputació de Barcelona 
es recupera la relació després de la para-

lització del Departament de Relacions in-
ternacionals i cooperació per problemes 
polítics interns. El treball coordinat amb 
la Taula per Colòmbia situa a Catalunya 
a l’avantguarda de la defensa dels drets 
humans a Europa. És el primer parla-
ment europeu que aprova la creació d’un 
Centre d’Avaluació dels Impactes de les 
Empreses catalanes a l’exterior.

8. Enfortiment del 
treball en xarxa

La Junta ha prioritzat les xarxes secto-
rials i territorials. La federació ha defen-
sat l’agenda catalana a la Coordinadora 
ONGD d’Espanya i ha millorat la relació 
amb les coordinadores territorials: s’han 
generat nous espais de reflexió comuns i 
s’han cedit cadires a espais com el Con-
sell Català de Foment de la Pau. S’ha ani-
mat i facilitat la coordinació entre ONG, 
col·lectius i moviments socials en temes 
estratègics com el Mobile Social Con-
gress, el racisme i la crisi d’asil i refugi.
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9. Projecció internacional 
de Catalunya i de les 
entitats catalanes

Aquest any la federació ha organitzat 
un Fòrum internacional sobre comuni-
cació a Barcelona, tingut contacte amb 
el Migration Group de la CONCORD, ha 
explicat el Centre d’Empreses català a 
Nacions Unides a Ginebra, ha presentat 
un recurs al Tribunal Europeu de Justí-
cia, i ha organitzat una trobada euro-
mediterrània amb representants de Tur-
quia, Grècia, Itàlia, França, Alemanya, 
Níger, Jordània i Espanya. La federació 
ha tingut contacte i relació amb moltes 
organitzacions i plataformes socials eu-
ropees, però també amb representants 
d’administracions locals i estatals i amb 
institucions internacionals. Tota aques-
ta xarxa internacional facilita contactes 
a les entitats catalanes per treballar so-
bre el terreny o presentar-se a convo-
catòries europees, i les posiciona com 
actives al panorama internacional. El 
fet de convidar persones referent d’al-
tres països ha facilitat la repercussió als 
mitjans de comunicació (Caddy Adzuba 
va aparèixer a 18 mitjans i d’Ahmed Ga-
lai a 9).

10. Un any de recuperació i 
estabilització econòmica

Malgrat la finalització dels projectes 
europeus, gràcies a que l’Ajuntament 
manté el pressupost i l’ACCD l’augmen-
ta, la situació econòmica s’estabilitza, 
fet que ha permès consolidar la major 
part de l’equip tècnic. Per primera vega-
da després dels anys de crisi es planteja 
millorar les condicions laborals del per-
sonal de Lafede.cat, i se signa un nou 
acord laboral que preveu un increment 
salarial pendent de fer efectiu quan 
s’incrementin els ingressos. Es continua 
apostant per reforçar l’Economia Social 
i Solidària.

S’ha de continuar 
millorant. Temes 
pendents

Malgrat els esforços no s’ha aconseguit 
incrementar el nombre d’entitats presents 
a les comissions i les assemblees. Els in-
compliments del Govern en matèria de 
pressupost no han mobilitzat a les enti-
tats: poques han fet seguiment del treball 
de pressió i incidència en aquesta línia.

En relació al pla de treball, la Comissió 
de Seguiment de Codi Ètic no ha pogut 
treballar de manera regular per manca 
de suport. La seva importància estratè-
gica requereix d’un replantejament del 
pla de treball. D’altra banda, l’eix temà-
tic de pau ha guanyat espai i ha estat 
molt present en les activitats generals 

de la federació, però sense que això 
respongués de manera clara al Pla de 
treball raó per la qual caldria revisar el 
proper en aquesta línia.

A nivell econòmic continuen les tensions 
de tresoreria. La dependència financera 
de les administracions continua essent 
molt gran. Tot i que s’aproven i apliquen 
els nous trams de quotes per garantir 
un millor sosteniment econòmic de la 
federació, els ingressos per aquest con-
cepte continuen pràcticament iguals. 
Un millor finançament permetria re-
forçar l’equip i realitzar més projectes i 
activitats, i amb millor eficiència. 
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Lafede.cat- Federació d’organitzacions per a la justícia global neix el gener de 2013 
i és el resultat de la fusió de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupa-
ment-FCONGD, la Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans-FCONGDH i la Fe-
deració Catalana d’ONG per la Pau-FCONGP. Lafede.cat recull les experiències i la 
trajectòria associativa de 114 organitzacions que integraven aquestes federacions.

A l’Assemblea General de 14 de juny de 2014 es van aprovar la missió, visió i valors 
constituents de Lafede.cat.

Missió
Lafede.cat treballa activament per aconseguir la justícia social i l’eradicació de les 
desigualtats a tot arreu, a d’altres llocs del món i a casa nostra, mitjançant la coopera-
ció al desenvolupament, la defensa i promoció dels drets humans i el foment de la pau.

Visió
La nostra visió és la d’un món on es garanteixin a totes les persones els seus drets 
socials, polítics, civils, econòmics i culturals, en el qual l’equitat i la igualtat d’opor-
tunitats estiguin assegurades.

Valors
Lafede.cat fonamenta la seva acció en uns valors comuns i compartits que expressa 
i promou a través del seu Codi ètic i de conducta i que són els següents: participació 
i cultura democràtica, transparència, compromís, coherència i transformació social. 
Des de juny de 2015 Lafede.cat compta amb un document marc de referència, “Tre-
ballar per la justícia global en un món global”, que presenta un conjunt de criteris 
per orientar el treball quotidià de les entitats i de la pròpia Federació cap a la Justí-
cia Global, entesa com un paradigma que té com a objectiu transformar les relacions 
de poder que generen desigualtats arreu, mitjançant -entre d’altres- la redistribució 
dels béns i l’educació per una ciutadania global.

Pla de Treball 2016‑2017

La junta va revisar a finals d’any el Pla de treball 2014-2016. Arran les valoracions 
sorgides a l’Assemblea del 20 de juny de 2015, a partir del document “Treballar per 
la justícia global en un món global” i el nou context social (crisi de refugi i asil, i con-
juntura política catalana), la junta va considerar necessari elaborar un de nou que 
s’adaptés a aquest context i pogués donar resposta d’una manera més integral al 
paradigma de justícia global adoptat. Durant el primer semestre de 2016 l’esborrany 
ha rebut aportacions de les comissions i àmbits, que es concreten en quatre objec-
tius i resultats aprovats a l’Assemblea de 17 juny 2016.

Els quatre objectius generals són:

1)  Ser referents del concepte de justícia global i incorporar-ho al treball d’inci-
dència en polítiques públiques i en la relació amb tots els actors.

2)  Enfortir la comunicació interna i externa de Lafede.cat i millorar les capa-
citats de comunicació de les entitats federades, fent especial èmfasi en la co-
herència entre el discurs i les pràctiques comunicatives.

3)  Fomentar el sentiment de pertinença i la participació de les entitats en la 
vida federativa, i revisar la situació de les entitats menys actives.

4)  Adaptar la cultura organitzativa de les entitats i de la pròpia federació a l’en-
focament feminista.

Al setembre la junta va aprovar centrar aquest pla de treball en tres eixos temàtics, 
per ser executats al llarg dels dos anys: migracions (2016), gènere (2016-2017) i 
medi ambient (2017). L’eix de medi ambient va començar a definir-se com a eix de 
Justícia climàtica a partir de l’assemblea de novembre de 2016, en que es va fer una 
sessió de formació sobre el tema.

3. Dades bàsiques i estructura
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A desembre de 2016, Lafede.cat està formada per 114 organitzacions federades: 108 organitzacions de ple dret i 6 observadores.

Entitats federades 
COMISSIONS

Incidència 
Política

Comuni-
cació

Educació 
Transfor-
madora

Gènere

ACCIÓ CONTRA LA FAM ● ●

ACCIÓ DELS CRISTIANS PER L’ABOLICIÓ DE LA TORTURA (ACAT)

ACCIÓ SOLIDÀRIA I LOGÍSTICA ●

AGERMANAMENT SENSE FRONTERES

AIGUA PER AL SAHEL ● ●

AJUDA EN ACCIÓ (FUNDACIÓ) ● ● ● ●

AKWABA (FUNDACIÓ) ●

ALTERNATIVA INTERCANVI AMB POBLES INDÍGENES ●

AÑATUYA

ARQUITECTES SENSE FRONTERES ●

ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU (ACPP) ● ● ●

ASSOCIACIÓ AMICS UNESCO DE MANRESA

ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES

ASSOCIACIÓ CATALANA PEL LÍBAN

ASSOCIACIÓ CATALANA PER A LA PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE LA TUBERCULOSI AL TERCER MÓN

ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU (ACP)

ASSOCIACIÓ CULTURA, SOLIDARITAT I PAU – Comunitat de Sant Egidi

ASSOCIACIÓ D’EDUCACIÓ POPULAR CARLOS FONSECA AMADOR

ASSOCIACIÓ D’EDUCADORS EN DRETS HUMANS (AHEAD) ●

ASSOCIACIÓ EXIL

ASSOCIACIÓ OIKO CRÈDIT CATALUNYA

ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES ESPANYA (ANUE)

ASSOCIACIÓ POBLES GERMANS DE CATALUNYA

BANC DE RECURSOS (FUNDACIÓ) ●

BRAHMA KUMARIS

BRIGADES INTERNACIONALS DE PAU DE CATALUNYA (PBI) ● ●

Entitats federades 
COMISSIONS

Incidència 
Política

Comuni-
cació

Educació 
Transfor-
madora

Gènere

CASA DE NICARAGUA

CASAL DELS INFANTS

CENTRE D’ESTUDIS AFRICANS I INTERCULTURALS (CEA) ●

CENTRE D’ESTUDIS AMAZÒNICS (CEAM)

CENTRE DE TREBALL I DOCUMENTACIÓ (CTD)

CENTRE DELÀS. ESTUDIS PER LA PAU ●

CENTRE INTERNACIONAL ESCARRÉ PER A LES MINORIES ÈTNIQUES I LES NACIONS (CIEMEN)

CIDOB (FUNDACIÓ)

CODESPA CATALUNYA (FUNDACIÓ) ●

COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT (CCAR) ● ●

COMITÈ CATALÀ DE SOLIDARITAT AMB ELS POBLES DEL PERÚ

COOPERACCIÓ ● ●

CREART

CREU ROJA CATALUNYA ● ●

CRISTIANISME I JUSTÍCIA ● ●

DESOS OPCIÓ SOLIDÀRIA ●

DRET A MORIR DIGNAMENT DE CATALUNYA

EDUALTER - EDUCACIÓ ALTERNATIVA ● ●

EL CÀLAM (Baixa al juny 2016)

ENLLAÇ SOLIDARI

ENTREPOBLES ● ● ●

ESCOLTES CATALANS ● ● ●

ETANE

FARMACÈUTICS MUNDI ● ● ●

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS CATALANES AMIGUES DEL POBLE SAHRAUÍ – ACAPS-

FUNDACIÓ ADRA (Baixa al juny 2016)

4. Organitzacions federades 
i comissions de treball
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Entitats federades 

COMISSIONS

Incidència 
Política

Comuni-
cació

Educació 
Transfor-
madora

Gènere

FUNDACIÓ ADSIS

FUNDACIÓ ALDA

FUNDACIÓ ALFONSO COMIN

FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI ●

FUNDACIÓ GUNÉ ●

FUNDACIÓ INTERNACIONAL SOLIDARITAT COMPANYIA DE MARIA – FISC

FUNDACIÓ MONTBLANC PER A LA PROMOCIO DE LA DONA

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT – CC.OO. ●

FUNDACIÓ PRIVADA SIDA I SOCIETAT

FUNDACIÓ PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT – PROIDE- ● ● ●

FUNDACIÓ SOLIDARITAT UB ●

FUNDACIÓN EDUCACIÓN Y COOPERACIÓN, EDUCO ● ●

FUNDACIÓN PRIVADA COMPARTE ●

FUNDIPAU ● ●

GRUP D’EDUCACIÓ PER LA PAU ● ●

GRUP DE JURISTES RODA VENTURA

IGMAN-ACCIÓ SOLIDÀRIA

INSTITUT DRETS HUMANS CATALUNYA (IDHC) ● ●

INTERED (FUNDACIÓN) ● ● ●

JUAN CIUDAD (FUNDACIÓ)

JURISTES SENSE FRONTERES

JUSTÍCIA I PAU ● ●

LLIGA DELS DRETS DELS POBLES ● ● ● ●

MANS UNIDES ● ●

MATRES MUNDI

MEDICUS MUNDI CATALUNYA ● ● ●

METGES DEL MÓN ● ● ●

MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA ●

MÓN 3 (FUNDACIÓ)

MOVIMENT PER LA PAU – AOC

MOVIMENT PER LA PAU – MPDL ●

NOUS CAMINS

NOVA- CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL ● ●

OBSERVATORI DEL DEUTE EN LA GLOBALITZACIÓ (ODG) ● ●

OBSERVATORI DESC ● ●

Entitats federades 
COMISSIONS

Incidència 
Política

Comuni-
cació

Educació 
Transfor-
madora

Gènere

ONG NUTRICIÓ SENSE FRONTERES

OXFAM INTERMÓN (FUNDACIÓ) ● ● ●

PAGESOS SOLIDARIS (FUNDACIÓ)

PEN Club Català

PRODEIN (FUNDACIÓ)

PROINFANTS

PROYECTO VISION

SAVE THE CHILDREN (FUNDACIÓ) ● ●

SED - Solidaritat, Educacíó, Desenvolupament ●

SERVEI CIVIL INTERNACIONAL DE CATALUNYA (SCI-Cat) ● ● ● ●

SERVEI SOLIDARI I MISIONER

SETEM ● ● ●

SIOF (Servei d’Informació de l’Objecció Fiscal a la Despesa Militar)

SOARPAL

SONRISAS DE BOMBAY ●

SOS RACISME ● ● ●

STOP BALES DE GOMA (Baixa al juny 2016)

SUDS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ ● ● ●

UNESCOCAT – CENTRE UNESCO DE CATALUNYA

UNICEF - Comitè de Catalunya (FUNDACIÓ) ● ● ●

UNIPAU – UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE LA PAU ●

VOLS - VOLUNTARIAT SOLIDARI ●

VSF – Justícia Alimentària Global ● ● ●

XARXA DE CONSUM SOLIDARI ●

ENTITATS OBSERVADORES

AMNISTIA INTERNACIONAL CATALUNYA ● ● ● ●

ARTESANS DE PAU

COMITÈ CATALÀ DE L’ACNUR ●

ESCOLA CULTURA DE PAU ● ●

FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA ●

SANT JUST SOLIDARI ●

● Entitats que han participat de forma presencial a les comissions. 

● Entitats que han participat de forma virtual a les comissions. 
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5.1 Junta directiva

La junta directiva és el principal òrgan de representació, direcció i administració de 
Lafede.cat. Formada per onze membres que es renoven cada quatre anys, la junta 
executa les decisions preses per l’assemblea general segons es recull al Títol III i 
Capítol III dels Estatuts. Cada membre assumeix com a mínim una vocalia o repre-
sentació a un grup de treball de Lafede.cat. La junta es reuneix de manera presen-
cial un cop al mes i treballa online per fer seguiment de l’agenda política i social i del 
treball de l’equip tècnic. Durant 2016 s’han realitzat 10 reunions. La junta compta 
amb un comitè operatiu, el secretariat executiu, format per la presidència i les dues 
vicepresidències, la secretaria i la tresoreria, amb l’objectiu d’operativitzar els man-
dats de junta. Aquest secretariat s’ha reunit 10 vegades.

Relació dels membres de junta 
*en ombrejat, els i les membres del secretariat executiu

Nom i cognoms Càrrec Entitat

Míriam Acebillo Baqué Presidència 
Àmbit de Pau

Grup d’Educació per la Pau

Aida Guillén Lanzarote Vicepresidència (fins febrer 2016*) 
Àmbit de Drets Humans

Institut de Drets Humans Catalunya 
(IDHC)

Rita Huybens Vicepresidència (des de març 2016) 
Àmbit de Drets Humans 
Vocal. Comissió de seguiment del Codi Ètic

Lliga dels Drets dels Pobles

Tono Albareda Tiana Vicepresidència 
Àmbit de Desenvolupament

Cooperacció

Miguel A. Castro Morales Tresorer SUDS

Patrícia Cantarell i Rocamora Secretària Oxfam Intermon

Alba Cuevas Barba Vocal d’Educació SOS Racisme

Quique Gornés Cardona Vocal. Comissió de Comunicació Enginyeria Sense Fronteres (ESF)

Josep Maria Royo Vocal  
Com d’Incidència política i Àmbit de Pau

Escola de Cultura de Pau

Isabel Martínez Luna Vocal 
Comissió de Comunicació

Sonrisas de Bombay

Josefina Díaz Petit Vocal 
Comissió de Gènere

Metges del Món Catalunya

Luca Gervasoni i Vila Vocal 
Comissió Codi Ètic (fins setembre),  
i Àmbit de Pau

NOVA

* Baixa per ocupació de càrrec públic

5.2. Àmbits, comissions i grups de treball

Lafede.cat compta amb diferents àmbits, comissions i grups de treball com a espais 
de participació de les organitzacions federades. En aquests espais es promou l’inter-
canvi, la formació interna, el debat i la reflexió.

5.2.1 Àmbits

En el moment de la fundació, Lafede.cat comptava amb tres àmbits de treball que 
vetllaven per donar seguiment i representar els tres eixos fundacionals de pau, drets 
humans i desenvolupament. Les decisions preses als àmbits tenen caràcter consultiu 
per a la junta. Totes les reunions d’àmbit són obertes a qualsevol entitat federada.

Durant el 2016 l’únic àmbit que s’ha mantingut actiu ha estat el de Pau (més infor-
mació a 6.1.1 Espais de participació).

5.2.2 Comissions

Les comissions de treball tenen caràcter estable i estan formades per les entitats 
que s’hi adscriuen, que han de ser com a mínim quatre segons els estatuts. Les apro-
va la junta directiva, que designa a un/a representant i compten amb suport tècnic. 
El 2016 hi ha hagut 4 comissions actives amb una mitjana de 6 reunions presencials:

 ● Comissió d’Incidència Política

 ● Comissió d’Educació Transformadora

 ● Comissió de Gènere

 ● Comissió de Comunicació

5. Com ens organitzem
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125.2.3 Grups de treball

Són grups puntuals i oberts a totes les organitzacions per tal d’estudiar alguna qües-
tió concreta i es dissolen un cop assoleixen la seva finalitat. Durant el 2016:

Comissió d’incidència política:

 ● Grup d’Empresa i Drets Humans: participen 9 entitats federades, entitats de la 
Taula per Colòmbia, així com el Transnational Institute d’Amsterdam. Ha fet un 
total de 14 reunions.

 ● Grup de Refugiades: participen 10 entitats i 20 en línia. Ha fet un total de 5 
reunions.

 ● Grup d’Impagaments de l’Oficina de Promoció de Pau i Drets Humans: parti-
cipen 9 entitats i es fan 2 reunions.

 ● Grup Pla Director Ajuntament de Barcelona (es crea al novembre de 2016): 
participen fins a 22 entitats. Ha fet un total de 5 reunions.

Comissió d’educació:

 ● Grup d’Universitats, creat a finals de 2015 i format per 8 entitats (vegeu Comis-
sió d’educació transformadora).

Comissió de gènere:

 ● Grup motor del procés Sembrant cures, creat a finals de 2016 i format per tres 
entitats, l’equip consultor, un membre de junta i un altre de l’equip tècnic (vegeu 
Comissió de gènere).

Punt d’informació:

 ● Grup #Tornacanviada: participen les 15 organitzacions que organitzen la III Fira 
d’Entitats de Voluntariat Internacional. Ha fet una reunió de coordinació i la res-
ta s’ha treballat en línia.

Àrea econòmica:

 ● Grup de Quotes: es crea al desembre de 2015 sota la coordinació del tresorer, 
amb l’objectiu d’executar la petició de l’Assemblea General Extraordinària de des-
embre 2015 de revisar i actualitzar els trams de quotes (vegeu gestió econòmica).

5.3 Equip tècnic

L’oficina tècnica està estructurada en una direcció i quatre àrees de treball: comu-
nicació, gestió interna, incidència política i social i serveis. Durant el 2016 Lafede.
cat ha gestionat encara un projecte europeu (Devreporter), les activitats del qual 
s’integren dins les àrees i activitats generals.

Equip tècnic
Nom i cognoms Tipus contracte Correu electrònic  Categoria

Direcció
 DIRECCIÓ

Pepa Martínez Indefinit (35h) pmartinez@lafede.cat

Àrea de comunicació

 PERSONAL TÈCNIC

Gemma Garcia Indefinit (35h) 
Excedència des de setembre 2016 ggarcia@lafede.cat

Anna Palou Obra i servei (25h) 
Incorporada octubre 2016 apalou@lafede.cat

Montse Santolino Indefinit (35h) msantolino@lafede.cat

Isabelle Torallas Indefinit (35h) itorallas@lafede.cat

Àrea de gestió interna

Marta Rovira Indefinit (35h) 
Incorporada maig 2016 mrovira@lafede.cat

Àrea d’incidència política i social

Georgina Casas Indefinit (35h) gcasas@lafede.cat

Dani Gómez-Olivé Indefinit (35h) dgomezolive@lafede.cat

Àrea de serveis

Arantxa Cardús Indefinit (20h)  
Baixa maternal des de juliol 2016 acardus@lafede.cat

Marina Perejuan Indefinit (35h) mperejuan@lafede.cat

* i l’Eulàlia Reguant, en excedència per ocupació de càrrec públic des de 2015.

Formació interna de l’equip tècnic, 7 de desembre
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13Nou Acord laboral

Durant el 2016 s’ha constituït la comissió paritària, formada per dos membres de la 
junta (Patricia Cantarell i Miguel A. Castro) i dues persones de l’equip tècnic (Daniel 
Gómez-Olivé i Marina Perejuan). La comissió va redactar, en base al Conveni Col·lec-
tiu Estatal d’Acció i Intervenció Social 2015-2017, el nou Acord laboral que va ser 
presentat a l’Assemblea General Ordinària del 17 de juny. A més, ja que els salaris 
estan congelats des de 2011, a l’Assemblea General Ordinària es va aprovar que la 
junta dugués a terme les gestions oportunes per aconseguir els recursos econòmics 
necessaris per augmentar els sous en un 25%, en el període de tres anys. Aquest in-
crement salarial s’ha calculat després d’analitzar les escales salarials de les entitats 
de junta i de la Coordinadora ONGD d’Espanya. Durant el 2016 però no hi ha hagut 
cap canvi ni modificació.

Taula 4. Escala salarial aplicada durant el 2016  
*En ombrejat, categories no existents a la federació 206

CATEGORIA LABORAL SALARI BRUT MENSUAL SALARI BRUT ANUAL (35h)

DIRECCIÓ 2.236,70 € 31.313,80 €

RESPONSABLE D’ÀREA 1.910,62 € 26.748,68 €

PERSONAL TÈCNIC 1.675,33 € 23.454,62€

AUXILIARS 1.350,00 € 18.900,00 €

Personal voluntari i en pràctiques

Lafede.cat ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques curriculars a estudiants inte-
ressats/des en drets humans, desenvolupament i pau. Durant 2016 tres estudiants 
van iniciar un procés de pràctiques a l’Àrea d’incidència – educació: Ares Franch, 
estudiant en pràctiques del Màster de Desenvolupament, Cooperació i Acció Comu-
nitària de la Fundació Pere Tarrés; Joseba Gabilondo i Alba Calderón, estudiants en 
pràctiques del Grau d’Educació Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.

5.4 Comissió de Seguiment del Codi Ètic i de Conducta

Aquesta comissió té un caràcter especial ja que està formada per una majoria de 
membres externs a les entitats i les seves funcions són: promoure el Codi ètic i de 
conducta i vetllar perquè les organitzacions federades el compleixin; interpretar 
els eventuals dubtes que puguin sorgir en la seva aplicació i analitzar les even-
tuals queixes o denúncies sobre el seu incompliment, i emetre dictamen al respecte.

Actualment la comissió està formada per: Mercè Claramunt Bielsa, advocada, ex-
perta en temes jurídics i gènere, i membre de Dones Juristes; Montserrat Minobis, 
periodista, experta en comunicació i gènere; Ismael-Elias Pitarch Segura, doctor en 
dret, expert jurídic (baixa a partir de febrer de 2016); Enric Prats Gil, doctor i pro-
fessor de pedagogia, expert en educació i Pilar Molina, membre de Cooperacció i 
representant de les ONG. Les persones vocals de junta que acompanyen van ser 
durant el 2016: l’Aida Guillen fins febrer 2016; Luca Gervasoni fins octubre 2016, i 
Rita Huybens a partir octubre 2016. Les persones tècniques de suport són la Pepa 
Martínez i l’Arantxa Cardús.

Espai de debat sobre migracions entre Junta i Equip tècnic, 4 de novembre
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6.1. Enfortiment i cohesió internes: participació, 
suport, reflexió i comunicació

6.1.1 Espais de participació

Assemblees

Des de 2014, la junta aprofita les assembles perquè siguin espais de trobada, co-
neixement mutu i debat entre les entitats. Malgrat els esforços no s’ha aconseguit 
incrementar el nombre d’entitats federades presents a les Assemblees Generals Or-
dinàries-AGO i Extraordinàries-AGE respecte a 2015. Tot i així, el nombre d’entitats 
participants s’ha mantingut estable i s’incrementa la qualitat de la participació.

Així, l’Assemblea General Ordinària de 17 de juny va obrir, a més dels temes obli-
gats (aprovació memòria, balanços 2015), un espai de reflexió per abordar la ‘Conci-
liació laboral/familiar-personal a les entitats’. Es va aprovar el nomenament de Rita 
Huybens (Lliga dels Drets dels Pobles) com a vicepresidenta; la fusió de la FCONGD 
i Lafede.cat; els nous trams de quotes; i l’entrada de la Fundació Autònoma Solidària 
com a entitat observadora.

A l’Assemblea General Extraordinària de 29 de novembre es van aprovar el pressu-
post 2017 de la federació, i membres de diferents comissions i grups de treball van 
presentar els resultats de les activitats incloses en el Pla de Treball 2016-2017. Des 
de la Junta i la comissió de gènere, amb el suport de la consultora «Esberla- Ulleres 
per esquerrans», van presentar el projecte «Sembrant cures per cultivar canvis». 
L’espai de reflexió i anàlisis va centrar-se en abordar el concepte de la justícia climà-
tica, amb una xerrada per part de Luís Gonzàlez, ex coordinador d’Ecologistas en 
acción. Es va convidar també a entitats no federades que treballen aquesta temàtica 

6. Què hem fet

Assemblea General Ordinària, 17 de juny
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15-com l’Aliança per a la Justícia Climàtica, la plataforma de Defensa de l’Ebre o Grain-, 
per tal d’aportar elements al debat i buscar vies de col·laboració futures.

Junta

A més del seu lideratge en tots els temes de representació, direcció i administració 
habituals, aquest any la junta ha prioritzat:

1) Revisió d’espais de representació institucional. La junta ha establert criteris 
per definir el tipus de representació a espais institucional i a les xarxes on hi és 
present (més informació al punt 5.3.1.1 i 5.3.2.2).

2) Creació d’espais de debat amb l’equip tècnic per parlar dels temes centrals 
de la federació. Es va fer una primera reunió sobre migracions al novembre, de 
la qual va sortir un primer esborrany que recull propostes per treballar amb les 
entitats.

3) Debat sobre el finançament econòmic de la federació. A més de liderar el 
tema de les quotes, la junta ha debatut la tensió de liquiditat que pateix l’entitat 
cada inici d’any i la necessitat de diversificar les fonts de finançament. En con-
seqüència i després de l’avaluació dels projectes europeus, la junta va decidir 
apostar per un nou projecte europeu sobre comunicació i presentar-se a la con-
vocatòria DEAR-EuropeAid 2016 (veure punt 6.2.2 Devreporter).

Àmbit de pau

L’àmbit de pau s’ha reunit 9 vegades durant el 2016 amb una participació d’entre 3 i 
7 entitats per reunió. En general, la participació de les entitats ha mostrat una ten-
dència a la baixa respecte al 2015.

El vocal de junta ha estat Josep Maria Royo i les persones tècniques de suport han 
estat Dani Gómez-Olivé, de gener a març, i Georgina Casas, amb posterioritat. La va-
loració general és que l’eix temàtic de pau ha guanyat espai i ha estat molt present 
en les activitats generals de la federació, però sense que això respongués de ma-
nera clara al Pla de treball raó per la qual caldria revisar el proper en aquesta línia.

Incidència en les administracions
Un dels temes que més interès ha generat entre les entitats de l’àmbit ha estat el 
procés de renovació de la junta de l’Institut Català Internacional per la Pau -ICIP-. 
La federació va elaborar una llista de 10 candidats/es, algunes de les quals estaven 
vinculades a entitats de Lafede.cat per tal de facilitar la presència de l’enfocament 
de justicia global en aquesta institució. Les 5 persones finalment escollides pel 
Parlament estaven entre els 10 candidats/ates de Lafede.cat. També, l’àmbit ha 
presentat una llista de candidats/ates de Lafede.cat com a experts per al Consell 
Català de Foment de la Pau, òrgan encarregat de fer la proposta al Parlament.

Organització d’activitats del Cicle de Justícia Global
 ● 17 de març. Diàleg amb Ahmed Galai. La crisi de les persones refugiades i l’Eu-
ropa fortalesa: una mirada des de la ribera sud de la Mediterrània (veure punt 
6.3.3).

 ● 21 de setembre. 21S: la pau, procés imprescindible per a la Justícia global 
(veure punt 6.1.3).

Representació en institucions
Durant el 2016 han tingut lloc dues reunions: una el 27 de gener amb l’ICIP, on es va 
proposar la celebració d’un acte pel 30è aniversari del referèndum de l’OTAN, al que 
finalment Lafede.cat no es va sumar; i una altra el 3 maig amb la Subdirecció Gene-
ral de Memòria, Pau i Drets Humans, a on s’han compartit agendes de treball i s’ha 
avançat en la resolució dels impagaments de l’Oficina de Pau i Drets Humans. Lafe-
de.cat va reclamar avançar en la definició d’un marc de política pública de pau amb 
projecció internacional, amb les estructures necessàries per al seu desplegament i 
l’impuls de l’educació i la formació en clau de pau i drets humans. La Subdirecció, 
malgrat la manca de pressupost, personal i línies d’actuació clares, es compromet a 
avançar en la definició d’un Pla de treball amb la participació de les entitats.

Assemblea General Extraordinària, 29 de novembre 
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 Comissió d’Incidència Política 
La comissió es reuneix, en plenària o a través dels seus grups de treball, per fer se-
guiment de les polítiques públiques en matèria de justícia global i per definir i con-
sensuar l’agenda pròpia de Lafede.cat en aquests temes. Actualment està formada 
per un total de 46 entitats que fan seguiment de la implementació dels objectius 
establerts tant al pla de treball general, com al pla d’incidència 2015-2016 (vegeu 
6.3.1). Durant 2016, s’han realitzat 3 reunions plenàries. La comissió ha generat qua-
tre grups de treball que en total han fet 26 reunions. El vocal de junta és en Josep 
Maria Royo i la persona tècnica de referència, en Dani Gómez-Olivé.

Incidència en les administracions
A les reunions plenàries s’han abordat el seguiment i execució dels pressupostos; 
l’establiment d’una posició consensuada sobre una possible convocatòria de l’Agèn-
cia Catalana de Cooperació al Desenvolupament -ACCD- de programes pluriennals i 
una proposta de millores de la convocatòria ordinària de projectes de l’ACCD.

En relació al seguiment dels pressupostos, la pressió exercida l’any 2015 perquè el 
Pla director inclogués compromisos pressupostaris ha permès que la Llei de Pressu-
postos de 2016 contemplés l’increment de 5 milions d’euros previstos per a l’ACCD. 
Con que finalment aquesta no va ser aprovada pel Parlament, el mes de desembre 
es va iniciar una nova campanya de pressió per als pressupostos 2017, en compro-
var que, de nou, el pressupost previst per a l’ACCD no era el que preveia al seu Pla 
Director.

Quant als programes pluriennals, la comissió va fer tot un treball tècnic per fer pro-
postes a l’ACCD, però com que finalment la Llei de Pressupostos no s’aprova, aquest 
tema es va aturar. En relació a la convocatòria de projectes, la comissió ha acon-
seguit que l’ACCD faciliti a les organitzacions els seus expedients, un cop pu-
blicada la resolució provisional de la convocatòria, cosa que abans no era possible. 
D’aquesta manera les organitzacions podran presentar els recursos necessaris amb 
garanties. També s’ha aconseguit ampliar els terminis per presentar aquests recur-
sos (per veure el procés detallat, consulteu vegeu 6.3.1.2 Seguiment de polítiques 
públiques).

Pel que fa als grups de treball, cal destacar en primer lloc el caràcter especial del 
grup d’Empresa i Drets Humans, grup-xarxa que inclou entitats federades, entitats 
de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia i el Transnational 
Institute d’Amsterdam, organització de referència en aquesta temàtica, que facilita 
la internacionalització de les propostes del grup. El grup d’Empresa i Drets Humans 
ha aconseguit un gran èxit: el Parlament ha aprovat una Proposta de Resolució (PR) 

que advoca per la creació del Centre d’estudis i avaluació dels impactes de les em-
preses catalanes en l’àmbit dels drets humans.

Per aconseguir-ho, el treball del grup durant 2016 ha estat molt intens. A banda de 
reunions amb els diferents grups parlamentaris, es va realitzar l’informe “Setge a 
les comunitats. Els impactes d’una empresa catalana, Grupo TCB, a Buenaventura, 
Colòmbia», i després, el mes d’abril de 2016, la Taula va organitzar la visita d’una 
delegació catalana a Buenaventura i Bogotà, per conèixer la situació. La delegació 
catalana, a la que hi va estar present Tono Albareda, vicepresident de Lafede.cat, es-
tava formada per membres de la societat civil i dels grup parlamentaris. El 3 de juny 
es va organitzar una Jornada de Treball al Parlament on Albareda va presentar les 
conclusions del viatge d’observació. A la Jornada es va convidar a experts estatals 
i internacionals altament qualificats, que van defensar la necessitat de disposar de 
mecanismes d’obligat compliment perquè les empreses respectin els drets humans.

El grup a més ha participat a la reunió del Grup de Treball intergovernamental sobre 
Empreses Transnacionals del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, que 
s’ha dut a terme a Ginebra del 24 al 28 d’octubre. Aquest grup té l’objectiu d’establir 
un instrument vinculant per a les empreses transnacionals en matèria de drets hu-
mans. Paral·lelament el grup català va participar en la Cimera alternativa i en la Set-
mana de Mobilització dels Pobles, on ha presentat la proposta pionera del Centre, 
proposta que ha tingut molt bona acollida per part de la resta de les organitzacions 
civils internacionals.

Participació de Lafede.cat a la Setmana de Mobilització dels Pobles a Ginebra, 24-28 d’octubre
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17El grup també ha buscat l’assessorament legal del Col·lectiu Ronda (tres reunions) 
per analitzar, junt amb d’altres experts en dret comercial internacional, fins on és 
possible judicialitzar les empreses transnacionals en cas que es demostri que han 
comès flagrants violacions dels drets humans.

El grup de treball dels Impagaments de l’Oficina de Promoció de Pau i Drets Hu-
mans ha assolit el seu objectiu: desbloquejar la situació en relació als impagaments 
de projectes, des de 2009, a 9 entitats federades. A finals de 2016, després de les 
negociacions polítiques dutes a terme, l’administració catalana s’ha avingut a reobrir 
i revisar els expedients (vegeu 6.3.1.2. Seguiment de polítiques públiques).

El grup de treball de (persones) Refugiades ha centrat la seva acció en l’àmbit jurí-
dic per denunciar l’Acord de la Unió Europea amb Turquia, juntament amb altres en-
titats (vegeu 6.3.1.2 Seguiment de polítiques públiques, Ajuntament de Barcelona). 
Per poder dur-la a terme el grup ha reunit a diferents experts, com els advocats de 
la comissió de Defensa de l’Il·lustríssim Col·legi d’Advocats de Barcelona i en Carlos 
Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupció. Finalment es va presentar un recurs de 
nul·litat el 30 de novembre de 2016 davant el Tribunal de Justícia de la Unió, amb 
seu a Luxemburg. Lafede.cat va organitzar el mateix dia un acte de presentació al 
Col·legi d’Advocats de Barcelona.

A finals d’any s’ha activat un nou grup de treball per recollir aportacions al Pla Di-
rector de l’Ajuntament de Barcelona 2017-2020. Després de l’avaluació del Pla 
anterior (2013-2016), el grup va treballar en la definició de possibles objectius trans-

versals i estratègics, així com de noves prioritats geogràfiques i instruments, i la seva 
assignació de recursos, així com de les línies de coherència política que es vol que 
contempli el nou Pla. La comissió valora positivament que l’Ajuntament hagi obert 
aquest procés participatiu de consulta.

 Comissió d’Educació transformadora 
La comissió és un espai de trobada i coordinació d’entitats especialitzades en edu-
cació transformadora. La vocal de junta és l’Alba Cuevas i la persona tècnica re-
ferència, la Georgina Casas. Ha comptat amb la participació de 14 entitats de forma 
presencial (respecte 18 al 2015), i el seguiment en línia de 21 entitats més. S’aprecia 
una lenta recuperació del treball d’educació a les entitats ja que nous tècnics d’edu-
cació s’incorporen a la comissió. La comissió s’ha reunit 8 vegades amb una mitjana 
de 8 entitats per reunió, el que suposa un petit increment respecte 2015, a on van 
assistir una mitjana de 7 entitats. Menys entitats però més presència a les reunions.

Generació de coneixement
 El 2016 ha estat un any de canvi. El treball de la comissió en els darrers tres anys 
(2013-2015) s’havia vertebrat a través del projecte europeu REDDSO, centrat en l’àm-
bit de l’educació formal i en la proposta educativa de l’APS (Aprenentatge-Servei). 
Amb la finalització del projecte el 2016, la comissió s’ha centrat en la difusió del 
concepte de l’educació per a la justícia global, i ho ha fet a través del disseny de 
tallers adreçats a educadors/es o alumnat, i de l’elaboració d’un vídeo. També es va 

Taller intern d’educació emocional a Lafede.cat, 21 de juliol
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18plantejar començar a treballar de manera conjunta amb la comissió de comunicació, 
i es va idear un taller sobre les estratègies comunicatives i educatives de les entitats, 
que finalment es no es va poder fer per manca de recursos humans. Sí que es va 
participar, no obstant, a una trobada amb Thomas Tufte, expert europeu en comuni-
cació per al canvi social, organitzada per la comissió de comunicació. La comissió a 
més va revisar el Pla de treball (PT) de Lafede.cat per incloure el seu treball de forma 
transversal en els diferents eixos del PT, desestimant, així, la incorporació d’una línia 
específica d’educació. També va valorar els resultats del projecte europeu REDDSO i 
les opcions de continuïtat (més informació a punt 6.2.1).

També s’ha continuat amb el treball de generar discurs sobre l’educació trans-
formadora, a través del bloc #Edutransforma, i de recollir materials pedagògics de 
les entitats. El bloc ha baixat molt el ritme de publicació (s’han publicat 8 articles 
al bloc, 9 menys que al 2015). S’ha valorat que requereix d’una dinamització tècni-
ca específica, i el seu manteniment comporta un important treball de coordinació i 
edició, que aquest any no s’ha pogut donar. Tanmateix, el Centre de Recursos per 
una Educació transformadora ha augmentat notablement el número de recursos 
dels que disposa gràcies a la col·laboració dels estudiants en pràctiques. S’han in-
corporat 42 nous recursos educatius aquest 2016, davant els 11 que es van publicar 
el 2015. També s’han fet millores en el cercador del CRE, i en el disseny, contingut i 
classificació dels recursos per facilitar-ne el seu us.

A finals de 2015 es va crear el Grup de treball d’universitats. Durant el 2016 el 
grup s’ha reunit dos cops i ha elaborat un document de posicionament sobre el rol 
de la universitat en la transformació social i la justícia global. Aquest document ha 
servit per fer aportacions al document “Les universitats catalanes i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible: transformar la manera d’entendre i de fer. El paper de 
l’educació superior i universitària”, elaborat pel Grup d’EPD de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques (ACUP).

En el marc del projecte REDDSO i fruit de la col·laboració amb l’Ajuntament de Bar-
celona i el Centre Promotor d’APS, es va elaborar la Guia “Aps, pau, drets humans i 
solidaritat. Noves propostes d’Educació per a la Justícia Global” (finals 2015). Amb 
motiu de la seva presentació, el Centre Promotor d’APS, l’Ajuntament de Barcelona i 
Lafede.cat van organitzar l’acte “Quines propostes d’Educació per a la Justícia Glo-
bal transformen la realitat? Reflexions al voltant de l’Aprenentatge Servei en clau de 
pau, drets humans i solidaritat”, que va comptar amb l’assistència de prop de 100 
persones. La guia, també ha estat el primer document de Lafede.cat que utilitza el 
terme d’Educació per a la Justícia Global.

Organització d’activitats i formacions
El 21 de juliol va tenir lloc el taller intern d’educació emocional per abordar la dimen-
sió emocional dels i les participants i la seva aplicació a les organitzacions i centres 
educatius amb els que treballen. Hi han participar 17 entitats federades, que el van 
valorar molt positivament sobretot per tenir espai d’aprenentatge personal i col·lec-
tiu, conèixer dinàmiques de comunicació, i prendre consciència de les resistències 
personals. Les entitats també van demanar més tallers on aprofundir en les estratè-
gies concretes per introduir la dimensió emocional en les propostes d’Educació per 
a la Justícia Global.

Representació a xarxes
La participació en xarxes (tant presencial com virtual) és una prioritat que per-
met la reflexió i l’ intercanvi d’aprenentatges i d’experiències en clau educati-
va. Al 2016, la tècnica d’educació de Lafede.cat ha representat a la comissió en 11 
jornades i trobades, 4 de les quals estaven organitzades per entitats federades, i a 
una s’ha fet una intervenció a la taula de cloenda. D’entre les temàtiques destaquen: 
jornades sobre la millora a les intervencions educatives, sobre els treballs de recer-
ca de batxillerat, sobre el rol de la universitat i sobre la relació entre comunicació i 
educació.

Per primera vegada, la federació ha participat com a convidada a una taula rodona 
sobre educació en el marc de la Fira Economia Social i Solidària (22 d’octubre). La 
comissió de continguts de la Xarxa d’Economia Solidària -XESC- va convidar a pre-
sentar el treball educatiu de les organitzacions federades. Va ser la xerrada amb més 
participació de la FESC i arran d’aquesta s’ha rebut una demanda d’informació d’una 
escola participant al debat. Des de la comissió es valora molt positivament ser un 
referent en nous àmbits com el de l’economia social i solidària.

 Comissió de Gènere 
La comissió de gènere, formada per 15 entitats (8 amb participació presencial i la 
resta, online), s’ha reunit 10 vegades durant 2016. La vocal de la junta és la Josefina 
Díaz i la persona tècnica de referència, la Marina Perejuan.És un espai de treball, 
reflexió, debat i sensibilització sobre qüestions relacionades amb el gènere i la pers-
pectiva feminista. La manca de personal especialitzat en gènere a les entitats fa 
molt difícil la participació presencial regular.

Enguany la comissió s’ha centrat en la inclusió de l’ètica de la cura i l’adopció del 
feminisme com una línia específica dins el Pla de treball, a més de fer aportacions 
per a la millora de les convocatòries de l’ACCD i per al nou Pla director de l’Ajunta-
ment de Barcelona.



 1.  Salutació

 2. Al 2016 destaquem

 3. Dades bàsiques i estructura

 4. Entitats federades i comissions de treball

 5. Com ens organitzem

 6. Què hem fet

 6.1 Enfortiment i cohesió internes: participació, 
suport, reflexió, comunicació

 6.1.1 Espais de participació

 6.1.2 Suport a les entitats federades

 6.1.3 Reflexió i comunicació

 6.2 Gestió de Projectes Europeus

 6.2.1 Projecte d’educació REDDSO- Regions 
per l’educació per al desenvolupament 
sostenible i la solidaritat internacional

 6.2.2 Projecte Devreporter- Xarxa de periodistes 
i professionals de la comunicació 
per al desenvolupament

 6.3 Incidència política i social

 6.3.1 Incidència política

 6.3.2 Incidència social

 6.4. Enfortiment de la connexió cap a l’exterior

 6.4.1 Premsa, web i xarxes socials

 6.4.2 Intercom – L’agenda de la justícia global

 6.4.3 Punt d’informació – consultes externes

 7. Gestió econòmica

19

Generació de coneixement i organització d’activitats
Un dels objectius del Pla de Treball 2016-2017, en relació directa amb la visió adop-
tada en els documents fundacionals, és adaptar la cultura organitzativa de La-
fede.cat i de les entitats federades a l’enfocament feminista i a l’ètica de la 
cura. Lafede.cat ha decidit iniciar un procés, liderat per la comissió on, en un primer 
moment, es van compartir marcs teòrics i bibliografia per tal d’establir uns objectius 
mínims de treball i identificar empreses o associacions de suport. Durant el primer 
semestre, a més, la comissió ha organitzat dos tallers:

1) L’ètica de la cura a les entitats. Es van realitzar 2 sessions els 9 i 19 de maig, a 
càrrec de l’entitat Candela, experta en educació en valors amb perspectiva femi-
nista i comunitària. Els tallers van tractar el contingut de l’ètica de la cura i les 
aportacions feministes als canvis organitzacionals. Van assistir 23 entitats en la 
primera sessió, i 24 a la segona.

2) La conciliació laboral i personal a les entitats. Realitzada en el marc de l’As-
semblea del 17 de juny i dinamitzada per Fil a l’Agulla, organització especialista. 
La sessió va servir per fer una aproximació al tema per part de persones no rela-
cionades habitualment amb temes de gènere a les entitats.

A partir de l’octubre la comissió decideix abordar l’ètica de la cura i els feminismes 
de forma més integral, i crea un grup de treball (anomenat -grup motor: sembrant 
cures-) que endega el procés participatiu “Sembrant cures per cultivar canvis”. 
L’objectiu final és l’elaboració d’una Guia d’autodiagnosi i de recomanacions que 

ajudi a implementar i a mesurar canvis organitzatius, metodològics i de discurs i 
pràctica de les entitats federades en clau feminista.

Aquest procés es planteja realitzar en 3 fases, pel que es contracta a l’equip de con-
sultores format per L’Esberla, Ulleres per esquerrans i l’iQ- Institut per a l’estudi i la 
transparència de la vida quotidiana.

1) Diagnosi estructural. A partir d’enquestes i entrevistes a les entitats, té com a 
objectiu la identificació i posada en comú de les desigualtats en gènere a nivell 
estructural de les entitats i federació.

2) Investigació- Acció col·lectiu i individual. A partir de la identificació de temes 
a tractar, s’oferiran tallers en forma de càpsules temàtiques, dirigits a les fede-
rades, que volen ser un espai de reflexió, aprenentatge i acció des de la pròpia 
realitat de les entitats. L’objectiu és sensibilitzar, generar reflexions, complemen-
tar la diagnosi i donar pistes per a l’elaboració de la Guia. Aquesta fase s’iniciarà 
al 2017.

3) Elaboració de la Guia d’autodiagnosi. Aquesta fase s’iniciarà al 2017.

Incidència en les administracions i institucions
A nivell institucional, la Josefina Díaz Petit, vocal de gènere, ha participat al plenari 
Consell Nacional de les Dones celebrat el 22 d’octubre, i el 2 de novembre al procés 
participatiu sobre la proposta de Decret de l’Observatori de la Igualtat de Gènere. 
També ha assistit a la compareixença de l’entitat federada Cooperacció, junt amb 
Creación Positiva davant la Comissió de salut sobre els drets sexuals i reproductius 
del Parlament de Catalunya. I ha participat als actes institucionals del 8 de març i 
del 25 de novembre

A nivell de xarxes i de plataformes, la comissió ha donat seguiment a les activitats 
de la Plataforma CEDAW-Sombra-España; a la Xarxa de Feminismes i a Noviembre 
feminista. La comissió ha participat a l’acte de presentació de les Jornades Radi-
cal-ment Feministes a la UB (7 de març) i ha fet difusió de les jornades feministes 
“Tornem al Paranimf 1976-2016”, organitzades per la Xarxa Feminista, Ca La Dona i 
altres grups de feministes.

 Comissió de Comunicació 
Durant l’any, la comissió formada per 25 entitats s’ha reunit en plenària 4 vegades. 
La vocal de junta és la Isabel Martínez i les persones tècniques de referència, la 
Montse Santolino i la Isabelle Torallas. El seu objectiu ha estat compartir recursos i 
coneixement, així com mirades i estratègies comunicatives des de les mateixes enti-
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20tats. L’espai ha permès generar treball col·lectiu entorn a les iniciatives comunicati-
ves de Lafede.cat, el que ha contribuït a l’apropiació del discurs col·lectiu entorn a 
la Justícia Global.  

L’inici de l’any ha estat marcat per la celebració del Fòrum final del projecte eu-
ropeu Devreporter (vegeu apartat 6.2 Gestío de Projectes Europeus), en el qual es 
van implicar diversos membres de la comissió donant suport als espais de treball en 
grups del fòrum, participant en els mateixos i col·laborant amb la seva difusió.  

Intercanvi i generació de coneixement
A nivell intern, les entitats participants a la comissió, implicades en les activitats 
del Devreporter com a motor i beneficiàries del projecte, han anat incorporant una 
lògica comunicativa més col·lectiva i transformadora (recollida en el “Vademècum 
per una informació internacional responsable”). En aquest sentit, s’ha treballat 
d’una banda, la base de dades de mitjans i periodistes compartida que s’actualitzarà 
col·laborativament. D’altra, s’ha acordat elaborar una base de dades d’experts i ex-
pertes de les entitats sobre temàtiques  vinculades a la justícia global, per a perio-
distes. Cal destacar la progressiva consolidació d’aquest espai d’intercanvi, en el 
què es vetlla també per incorporar elements de l’ètica de la cura que promou Lafede.
cat en el conjunt dels seus espais.

A nivell extern, la comissió ha treballat en la construcció i difusió d’un discurs com-
partit entorn a la justícia global amb la seva col·laboració amb la campanya “Fent i 
pensant Justícia global” (vegeu campanya 6.3.2.1). 

Organització d’activitats i formacions
Entre els mesos de juliol i novembre, la comissió es va organitzar per respondre a 
una oportunitat identificada amb les ràdios que cedeixen gratuïtament espais per a 
entitats no lucratives. Així, 5 entitats van participar a 2 tallers d’elaboració i gra-
vació de falques de ràdio amb l’acompanyament de l’associació “Crear comú”, qui 
posteriorment facilita les falques editades per difondre durant el 2017.

Enguany s’ha iniciat un apropament amb la comissió d’educació donada la relació que 
existeix en els objectius i reptes de les dues comissions. Es va fer aprofitant la visita a 
Barcelona de Thomas Tufte, professor a la Universitat de Leicester (UK) i director del 
Centre for Communication and Glocal Change (Dinamarca). Tufte va venir a Barcelona 
al novembre, per participar a un seminari de la UAB sobre els rols dels comunicadors 
en la difusió dels ODS. La comissió va realitzar una trobada amb ell perquè expliqués 
la feina que desenvolupa en el seu centre i les últimes tendències en la comunicació 
pel canvi social, tema en el qual és referent. La trobada va ser valorada com un espai 
de reflexió interessant per les entitats -12-, que van participar-hi.

En el marc de la comissió, s’ha organitzat un “Esmorzar amb periodistes”, donant 
continuïtat a aquest format exitós de l’any anterior, que permet apropar els dos 
sectors (periodistes i comunicadors/es). Al desembre es convidar a Joan Cañete, 
cap d’opinió de El Periódico. La trobada ha donat fruits concrets, com la publicació 
d’articles a la secció d’opinió de El Periódico per part de dues entitats. Les mateixes 
entitats han fet propostes de nous convidats/es. 

Representació a institucions i xarxes externes
S’han socialitzat els avanços que s’han fet al llarg de l’any amb altres plataformes 
europees per tal de presentar un nou projecte a UE. Les entitats han fet seguiment 
d’aquest procés i han col·laborat també en la definició d’alguns aspectes del nou 
projecte.

6.1.2 Suport a les entitats federades

 ● Gestió d’Espais Tàpies i Erasme de Janer

Un del serveis principals de Lafede.cat és la gestió d’espais i sales. Enguany ha 
augmentat molt la demanda d’espais per reunions. S’han realitzat 320 activitats 
internes (reunions, formacions, etc.) que han reunit 1457 persones. Moltes en-
titats federades han integrat l’ús de l’espai de Lafede.cat i els seus serveis dins 
la dinàmica dels seus plans de treball i, diferents plataformes a què dóna suport 
la federació han convertit l’espai del carrer Tàpies en el seu centre de reunions.

A l’Espai Tàpies, 32 entitats federades i 34 plataformes vinculades a la federació 
o a les entitats federades han realitzat 496 activitats externes que han convo-
cat a 7.908 persones. 32 entitats federades han convocat a 3.935 persones i la 
resta de plataformes a 3702. De manera puntual s’han cedit sales a entitats no 
federades per raons diverses (263 persones).

L’Espai Tàpies ha estat utilitzat de manera intensiva per algunes de les pla-
taformes de què la federació forma part com ara Stop Maremortum (1142), No 
al TTIP (440), Casa Nostra Casa Vostra (254), Pobreza Zero-Justícia Global (132), 
Berta Vive (80), Tanquem el Cies (60) o Desmilitaritzem l’educació (40). La fede-
ració també acull algunes plataformes que treballen per/amb països en crisi 
com ara Colòmbia en pau (100), Tadamón (80), Taula per Mèxic (68), Comitè de 
Solidaritat amb el Poble Sirià (50), Xarxa d’Entitats CONGO (20).

Altres plataformes o entitats amigues són el Consell Nacional de la Juventut de 
Catalunya, ARÇ Cooperativa i l’Observatori del Tercer Sector, que han mobilitzat 
190 persones. L’espai Tàpies s’ha cedit també a altres plataformes o entitats 
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que treballen feminismes; drets humans; migracions i asil; voluntariat inter-
nacional o educació i comunicació per a la transformació social. També s’ha 
cedit el local a associacions del barri amb objectius socials (52 persones).

Lafede.cat ha acollit 3 exposicions d’entitats federades, que corresponen a 
Aigua del Sahel, amb el títol ”Las voces del Agua” del fotògraf Pepe Navarro, de 
juny a juliol; a Farmamundi, amb el títol “Gènere i Drets da la salut: una mirada 
a la lluita de les dones de la República Democràtica del Congo” del mes de juliol 
al setembre; i a Setem Catalunya, amb el títol “Els camps de solidaritat al Bra-
sil”, del novembre al desembre. També l’entitat no federada Col·lectiu Maloka va 
exposar “El Museo Itinerante de la Memoria Campesina”, realitzat junt amb el 
Colectivo de Comunicaciones de los Montes de María - Línea 21d’abril al maig.

Després de 10 anys, i arran del conveni renovat el 2015 amb la Gerència de re-
cursos de la Direcció de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona, la federació 
ha identificat els materials i estructures deteriorades, o que requereixen d’un 
manteniment i millora, a causa de l’increment de l’ús de les sales. Durant el 2016 
s’ha procedit a la revisió i inventari del mobiliari existent i s’ha treballat en una 
proposta de renovació del deteriorat i d’adquisició de nou. A més s’ha millorat la 
sala d’actes i s’ha realitzat un estudi per la millora del wifi, per tal de millorar la 
qualitat de l’espai i dels esdeveniments que s’hi realitzin. A més s’ha conformat 
un grup de treball de l’equip tècnic per analitzar l’espai com entorn laboral.

Quant a l’Espai d’Entitats Erasme de Janer (local cedit des de 2015 per l’Ajun-
tament de Barcelona per acollir petites entitats amb dificultats per pagar llo-
guers), al 2016 s’ha aprovat la sol·licitud de 2 entitats noves: Metges del Món 
al gener, i Centre d’Estudis Africans i Interculturals -CEA- al novembre, fet que 
implica l’ocupació del 100% de l’espai. La resta d’entitats que formen part 
de l’espai durant el 2016 són: Farmacèutics Mundi (Farmamundi), Assemblea 
de Cooperació per la Pau (ACPP), Alternativa Intercanvi Pobles Indígenes, As-
sociació d’Educadors en Drets Humans (AHEAD), Suds Solidaritat i Cooperació 
(SUDS), Brigades internacionals de Pau de Catalunya (PBI), Centre de Treball i 
Documentació (CTD), SIOF, Centre Delàs, i la Fundació Privada Comparte.

A l’espai s’han realitzat 9 reunions de coordinació entre les entitats que l’ocupen. 
Enguany, l’equip tècnic de la federació s’ha anat desvinculant progressivament 
de la gestió de l’espai, fet que ha comportat més autogestió. De moment les 
quotes de les entitats per l’ús de l’espai no han permès l’autogestió completa de 
les despeses, per això Lafede.cat assumeix els serveis comuns (vegeu apartat 
Gestió econòmica). Per al seguiment d’aquestes qüestions, s’ha constituït una 
comissió d’administració de l’Espai d’Entitats.

 ● Suport institucional a les entitats: gestió d’impagaments 
de l’Oficina de Promoció de Pau i Drets Humans

El juny de 2015 es va crear el grup de treball d’Impagaments davant l’inici del 
procediment de nul·litat dels convenis 2009 de l’antiga Oficina de Promoció de 
Pau i Drets Humans, procediment que suposava l’impagament del 50% de sub-
vencions de projectes executats i justificats de 9 entitats federades. Durant el 
2015 Lafede.cat va oferir suport legal a les entitats, i durant el 2016 s’ha coor-
dinat l’estratègia d’incidència institucional. Finalment s’ha aconseguit desblo-
quejar la situació, després de les reunions amb la Direcció General de Relacions 
Institucionals i amb el Parlament, i a finals de 2016 el Govern ha acceptat la 
revisió individual d’expedients (més informació a l’apartat d’Incidència 6.3.1.2 
Seguiment de polítiques públiques).

 ● Punt d’informació‑ Consultes internes

Durant el 2016 s’han atès un total de 1.259 consultes, el 66% per correu elec-
trònic. Les consultes de caire intern van ser 819, un 65%, sobre les següents 
qüestions: tipus de serveis; subvencions i convocatòries; espais de participació i 
projectes de Lafede.cat; posicionaments i discurs de la justicia global.

Exposició ‘El Museo Itinerante de la Memoria Campensina’ del Col·lectiu Maloka a l’Espai Tàpies
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 ● III Fira de voluntariat internacional «Fes una volta i #tornacanviada»

L’objectiu de la Fira #Tornacanviada és facilitar informació a les persones inte-
ressades en realitzar viatges solidaris, estalviant-los temps i gestions. Enguany 
15 entitats federades, que prèviament havien fet una reunió per coordinar-se, 
van oferir les seves propostes per a 37 països, sota diferents modalitats de pro-
jectes i experiències.

L’augment del públic assistent respecte el 2015, l’increment de les entitats par-
ticipants i la valoració positiva per les dues parts han permès consolidar 
aquesta proposta. Aquest any van participar 15 entitats (11 el 2015) i 120 perso-
nes van visitar la fira (100 respecte l’any anterior). La valoració del públic assis-
tent és molt positiva i també la de les entitats, sobretot del suport comunicatiu 
de Lafede.cat.

 ● Formació: Beques del Centre de Recursos 
Internacional per la Pau de Barcelona ‑CRIPB‑

Durant el 2016 s’ha donat continuïtat al conveni de col·laboració signat des de 
2014 entre Lafede.cat i el CRIPB, que ofereix cursos de formació especialitzats 

en pau. Aquest any s’han atorgat 7 beques a 4 entitats federades (Acció contra 
la Fam, Ajuda en Acció, Centre DELÀS-Estudis per la Pau i NOVACT). Les forma-
cions becades han estat cinc: Logística Humanitària; Community based reinte-
gration and security; Reflexions sobre pràctiques de pau; El drets humans en les 
crisis humanitàries i Creació d’aliances per al desenvolupament.

 ● Serveis de premsa i difusió

L’àrea de comunicació assessora a les entitats en diferents qüestions relaciona-
des amb la comunicació i dóna suport en la difusió de les notes de premsa de les 
entitats. Aquest any s’han enviat tres notes de premsa d’entitats federades, 
que corresponen a dues peticions d’Entrepobles sobre el TTIP, i una de Coope-
racció sobre Colòmbia. També s’ha donat suport a la difusió del debat electoral 
26J: «Marca España o Justícia Global? #DebatCoop26J», organitzat per la plata-
forma Agorans celebrat el 8 de juny a la seu de Lafede.cat.

6.1.3 Reflexió i comunicació

 ● Comissió de Seguiment del Codi Ètic i de Conducta – CEiC‑

El 2016 la comissió ha realitzat dues reunions en les que ha analitzat l’estudi de 
diferents estratègies de comunicació per a la difusió del Codi ètic entre les enti-
tats; i ha fet seguiment d’una campanya d’una ONG federada arran les denúncies 
internes, i via xarxes socials, sobre les imatges utilitzades en aquesta campanya, 
i la possible vulneració del Codi ètic. En ser una ONG d’àmbit estatal, la Comissió 
ha coordinat la seva actuació amb la de la Comissió de la Coodinadora d’ONG 
d’Espanya i s’ha parlat amb l’ONG perquè retirés la campanya.

La baixa voluntària d’un dels membres (Ismael Pitarch), junt amb els canvis de 
responsable de junta i la càrrega de feina tant dels membres de la comissió (tots 
i totes voluntàries) com de la direcció de Lafede.cat (encarregada de la seva 
dinamització), han anat en detriment de les activitats de la CEiC, que han estat 
erràtiques i escasses. Els diferents membres de la Comissió coincideixen que, per 
la seva importància, cal repensar el pla de treball de la Comissió.

 ● Espais de reflexió i diagnosi

A banda dels espais habituals de reflexió, enguany la commemoració del 21S, Dia 
Internacional de la Pau, va tenir caràcter intern. Sota el títol “21S: la pau, pro-
cés imprescindible per a la Justícia Global”, les entitats van reflexionar sobre el 
treball de promoció de la pau que ha d’impulsar Lafede.cat des del nou marc de 
justícia global i en el context català. Durant el debat, on van participar 35 perso-
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23nes, es va parlar de: el procés català, l’acció exterior i la construcció de pau, i les 
retallades de drets i llibertats. El tema del procés català va acabar sent un fil 
conductor del debat i les entitats van coincidir en veure’l com una oportunitat 
per posar en l’agenda política la Justícia Global.

 ● Comunicació interna: Breus Interns

Aquest butlletí setmanal de comunicació amb les entitats federades ha publicat 
45 números al 2016, arribant a 437 adreces electròniques, 26 més que el 2015. 
L’índex d’obertura s’ha mantingut respecte el 2015, amb una mitja del 33%. Els 
dos butlletins que més interès han suscitat han estat el del 22 de març que anun-
ciava l’obertura de convocatòries de l’ACCD i de la UE, i de l’altra el del 18 de no-
vembre amb informació sobre les acreditacions per a l’Assemblea de finals d’any.

6.2 Gestió de projectes europeus

6.2.1 Projecte d’educació REDDSO - Regions per l’educació per 
al desenvolupament sostenible i la solidaritat internacional

Les activitats del projecte REDDSO van finalitzar el desembre de 2015. Tot i així, 
durant el primer trimestre de 2016 l’equip tècnic de Lafede.cat ha elaborat l’informe 
tècnic, que va lliurar al cap de consorci del projecte el 23 de febrer de 2016. Tanma-
teix durant els mesos de febrer, març i abril els socis van estar requerits de lliurar 
informació complementària, fet que ha provocat un endarreriment de tres mesos 
en l’enviament de la justificació final a la comissió Europea (CE) i presentació de 
l’informe final el 24 de juny. Finalment, Lafede.cat ha rebut la darrera bestreta el 22 
de desembre.

Tot i que es va estudiar la proposta de continuïtat dels socis de REDDSO per una se-
gona fase d’aquest projecte, ni la comissió d’educació ni el Departament d’Ensenya-
ment, soci català del projecte, ho van considerar oportú (més informació a 6.3.1.2). 
La comissió d’educació ho va desestimar perquè la línia educativa proposada no és 
d’interès de la federació, tot i que valora positivament que Lafede.cat es presenti a 
les convocatòries europees amb un projecte de comunicació, i proposa reforçar la 
mirada d’educació per a la justícia global d’aquest.

6.2.2 Projecte Catalunya DEVREPORTER - Xarxa de periodistes 
i professionals de la comunicació per al desenvolupament

El Fòrum internacional de cloenda del projecte europeu Devreporter va tenir lloc 
els dies 4 i 5 de febrer de 2016. Es va celebrar a 2 espais públics de Barcelona, sent 
un d’ells un lloc de referència per a la dona (l’Espai Francesca Bonnemaison), on 
precisament es va organitzar un debat entre dues periodistes dones, una catalana 
- Mònica Terribas- i una de RD del Congo -Caddy Adzuba-. Hi van participar 105 
persones de 3 delegacions (Catalunya, Rhône-Alps i Piemont) i 2 periodistes del Sud 
(R.D.Congo i Nicaragua).

Un dels reptes de l’organització d’aquest Fòrum va ser complir amb multiplicitat 
d’objectius, com ara: la cloenda del projecte europeu i la culminació de dues acti-
vitats centrals: les beques de periodisme i la presentació del «Vademècum per una 
informació internacional responsable»; l’avaluació col·lectiva i participativa dels re-
sultats; la visibilitat i projecció internacional del projecte a les xarxes tant d’orga-
nitzacions (amb la participació de les coordinadores ONGD espanyola i europea) 
com de periodistes. Un altre objectiu va ser que el propi fòrum tingués una «lògica 
periodística Devreporter”, és a dir, que la seva organització i la cobertura mediàtica 
que es derivés servís per donar a conèixer una problemàtica relacionada amb el des-
envolupament, amb protagonisme de fonts del Sud especialitzades i un enfocament 
Nord-Sud.

L’impacte del fòrum de clausura va ser molt ben valorat per les entitats organitza-
dores, per les entitats federades, l’avaluació externa, i també en termes d’impacte 
en els mitjans gràcies a l’acció comunicativa realitzada entorn a la periodista Caddy 
Adzuba. Junt amb la celebració del Fòrum, es van editar els darrers materials pen-
dents: una memòria general d’activitats, i un informe interregional de monitoring 
que recull el seguiment mediàtic realitzat entre 2014 i 2015 a cada regió.

El projecte tancava finalment al juny, havent executat el 95% del pressupost total 
disponible (1.138.428,94 euros), amb l’enviament dels informes finals i les auditories 
-tant de la part de la FCONGD/Lafede com del conjunt dels 3 socis atès que actuà-
vem en qualitat de caps de consorci-. Les múltiples activitats del projecte s’han dut 
a terme «amb un alt grau d’eficiència i eficàcia en relació als mitjans econòmics i 
humans disponibles», segons ha destacat l’avaluació externa. Lafede.cat ha estat 
reconeguda com a actor principal i estratègic en el camp de la comunicació per 
al desenvolupament / canvi social, tant entre les organitzacions sòcies del projec-
te, com a nivell estatal i europeu, i ha exercit un rol de catalitzadora de canvis entre 
les organitzacions federades.



 1.  Salutació

 2. Al 2016 destaquem

 3. Dades bàsiques i estructura

 4. Entitats federades i comissions de treball

 5. Com ens organitzem

 6. Què hem fet

 6.1 Enfortiment i cohesió internes: participació, 
suport, reflexió, comunicació

 6.1.1 Espais de participació

 6.1.2 Suport a les entitats federades

 6.1.3 Reflexió i comunicació

 6.2 Gestió de Projectes Europeus

 6.2.1 Projecte d’educació REDDSO- Regions 
per l’educació per al desenvolupament 
sostenible i la solidaritat internacional

 6.2.2 Projecte Devreporter- Xarxa de periodistes 
i professionals de la comunicació 
per al desenvolupament

 6.3 Incidència política i social

 6.3.1 Incidència política

 6.3.2 Incidència social

 6.4. Enfortiment de la connexió cap a l’exterior

 6.4.1 Premsa, web i xarxes socials

 6.4.2 Intercom – L’agenda de la justícia global

 6.4.3 Punt d’informació – consultes externes

 7. Gestió econòmica

24 ● Nou projecte ‘Frame, Voice, Report’

El projecte europeu Devreporter va permetre, sobre tot l’any 2015, conèixer al-
tres iniciatives europees i donar a conèixer la nostra experiència, i així ampliar 
la relació amb altres plataformes i organitzacions especialitzades en comunica-
ció per al canvi social. Aquesta presència a Europa i el fet d’haver aconseguit 
ser referents en l’àmbit de la comunicació ens ha permès connectar amb pla-
taformes del nord d’Europa i formar un consorci ampliat a 7 organitzacions de 
7 països, i elaborar de forma col·laborativa una nova proposta de projecte que 
es va presentar al mes de setembre a la convocatòria de DEAR Europ-Aid sobre 
“Sensibilització de la població en qüestions de desenvolupament i promoció de 
l’educació pel desenvolupament a la Unió Europea”.

Enguany s’han fet dues trobades presencials (Copenhagen al maig i Hilversum/
Amsterdam al setembre) que han servit per posar en comú les trajectòries i 
aportacions de cada entitat. La nova proposta “Frame, Voice, Report!”, recull els 
resultats i aprenentages dels tres projectes previs de les entitats sòcies (“De-
vreporter”, “Reframing the Message” i “Voices from the South”), i té com a nous 
objectius comuns posar els nostres discursos en el marc de la transformació 
social, incloure elements globals i comptar amb la veu del sud, i comunicar en 
col·laboració amb els mitjans, a través de convocatòries de beques i ajuts. Si el 
projecte és aprovat beneficiarà a entre 200 i 300 organitzacions europees. El 
cost total del projecte presentat és de 7.777.777 euros, dels quals Lafede.cat ges-
tionaria 947.370 euros durant els 3 anys.

6.3 Incidència política i social

6.3.1 Incidència política

Lafede.cat fa incidència política a través de la presència dels seus representats en 
diferents espais consultius institucionals, i de reunions amb els responsables de di-
ferents organismes oficials i dels diferents grups parlamentaris. En tots els casos els 
principals temes d’incidència aquest any han estat: la reclamació de pressupostos, 
la demanda d’un Centre d’avaluació de l’acció exterior de les empreses catalanes, i 
quant a cultura de pau, les demandes en els àmbits de pau i drets humans i l’acollida 
de les persones refugiades.

6.3.1.1 Interlocució en espais de representació institucional

Durant gran part de l’any, la junta ha fet una tasca de revisió, anàlisi i priorització els 
espais de representació als que assisteix, tant institucionals com a les xarxes d’en-

Activitats del Fòrum internacional de cloenda del projecte Devreporter.
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25titats a les que està adherida. Lafede.cat ha estat present a 14 espais consultius de 
l’administració, sovint amb més d’una cadira. El 2016, 22 representants (12 a espais 
de la Generalitat i 10 a l’Ajuntament de Barcelona) han fet 28 reunions (17 de la Ge-
neralitat, i 11 de l’Ajuntament de Barcelona), i han dedicat 80 hores. Davant d’aquest 
important volum de feina, la junta ha valorat si l’esforç de ser-hi es correspon amb 
el nivell dels resultats obtinguts.

Pel que fa a la Generalitat, es decideix que ens alguns espais es demanarà que 
siguin realment representatius del territori. En relació al Comitè Català d’Ajuda 
Humanitària i d’Emergència –CCAHE-, la junta posa en dubte la seva tasca, ja que 
no ha actuat com a espai de coordinació entre entitats, ni compta amb dotació fi-
nancera suficient per respondre davant les actuals emergències. Quant al Consell 
d’Administració de l’ACCD, la junta ha debatut molt sobre la conveniència de ser-
hi, atès que aquest espai és el responsable de l’aprovació de la gestió de l’Agència, 
es considera que no hi ha accés a dades, ni amb la freqüència ni amb el temps 
que caldria per prendre decisions responsables. Tanmateix, es va valorar que ara 
per ara és l’únic espai per accedir a informació econòmica de l’ACCD. També es va 
reflexionar sobre el Consell de Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona que per 
la seva grandària fa molt difícil l’operativitat i perd el sentit de debat i consulta 
pel que va néixer. Malgrat això, de moment Lafede.cat no ha abandonat cap dels 
espais on tenia representació i hi ha traslladat suggeriments per millorar la presa 
de decisions i l’operativitat.

Així durant el 2016, destaquen els següents espais:

Generalitat de Catalunya

 ● Consell Català de Cooperació per al Desenvolupament (CCCD)

Lafede.cat ha participat en les dues reunions que s’han dut a terme, el 19 d’abril i 
el 30 de novembre. De la primera reunió és rellevant destacar l’aprovació del Pla 
Anual 2016, que contemplava l’augment de 5 milions d’euros per a l’ACCD 
previst en el Pla Director gràcies a la pressió prèvia exercida per Lafede.cat, 
primer per incloure escenaris pressupostaris al Pla director, i després posant-ho 
a l’agenda del Conseller d’Afers Exteriors des del primer moment; de la segona, 
la revisió de la memòria d’actuacions de l’ACCD de l’any 2015.

Lafede.cat ha insistit en la necessitat que les polítiques desenvolupades pels 
departaments estiguin alineades amb els objectius estratègics del Pla Director 
per tal de garantir que hi hagi coherència d’acció en les polítiques públiques. 
Lafede.cat també participa del Grup de Treball de Sensibilització a les Empreses 
que s’ha reunit una vegada, el dia 10 de maig. En aquesta reunió Lafede.cat va 
defensar la necessitat de crear un Centre d’avaluació dels impactes de les em-

preses catalanes a l’exterior per a la salvaguarda dels drets humans. (vegeu punt 
6.3.1.2 Seguiment de polítiques públiques - Grups parlamentaris).

A més, s’ha participat a dues reunions del Consell d’Administració (26 abril i 25 
d’octubre) i a les dues reunions del Comitè Català d’Ajuda Humanitària i d’Emer-
gència - CCAHE del 19 d’abril, en què es va posar en comú la resposta solidària 
del poble català davant els terratrèmols a l’Equador, i la del 28 de juliol, en què 
es va anunciar una crida a Síria per un import de 500.000 euros.

 ● Consell Català de Foment de la Pau

El 2016, el Consell Català de Foment de la Pau s’ha reunit 4 vegades, i els repre-
sentats de Lafede.cat han participat en totes les reunions. Lafede.cat ha decidit 
cedir dues de les 5 places de què disposa a les coordinadores d’ONG de 
Lleida i de Girona, i demanar al Consell una ampliació per tal que tot el territori 
estigui representat.

Les intervencions de Lafede.cat s’han centrat principalment en:

 ■ Qüestionar la presència de les Forces Armades al Saló de l’Ensenyament tal i com 
reclama la Campanya Desmilitaritzem l’Educació.

 ■ Demanar l’acolliment de persones refugiades: La federació ha demanat al Conse-
ll que actuï davant el Govern espanyol exigint el compliment dels compromisos 
internacionals per acollir 17000 persones refugiades.

 ■ Instar al govern a estudiar i adoptar un protocol amb mecanismes de protecció 
d’activistes de cooperació, després d’algunes expulsions com el cas dels coope-
rants de Novact al Marroc.

En aquest espai s’ha fet seguiment a més de l’elaboració del Pla anual de la Sub-
direcció General de Memòria, Pau i Drets Humans.

Ajuntament de Barcelona

 ● Consell Municipal de Cooperació Internacional al Desenvolupament

Durant el 2016 només s’ha dut a terme una reunió del plenari en data del 24 
d’octubre a la que han assistit els representants de Lafede.cat. Aquesta reunió 
va servir per actualitzar els membres i càrrecs del Consell Municipal, de manera 
que la presidenta de Lafede.cat, la Míriam Acebillo, va ser escollida vicepresi-
denta del Consell. També es va explicar el procés participatiu per a l’elaboració 
del nou Pla Director de l’Ajuntament de Barcelona que contemplarà el període 
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262017 - 2020. Es valora positivament la voluntat del consistori d’obrir un procés 
participatiu per elaborar aquest un nou marc de referència que, en un principi, té 
la voluntat d’integrar el concepte i polítiques de Justícia Global. D’aquest Consell 
emana el Grup de Treball Cooperació Empresarial, el qual es va reunir el 28 de 
juny, amb la participació de Lafede.cat, per avaluar el projecte pilot de coope-
ració al desenvolupament amb participació empresarial a Maputo, Moçambic.

6.3.1.2 Seguiment de polítiques públiques

Durant l’any la junta i l’equip tècnic han mantingut reunions i contactes amb els 
responsables dels següents organismes públics:

 ● Generalitat de Catalunya‑ reunions amb organismes oficials

L’any 2016 s’inicia amb una molt bona notícia per part del nou govern de la Ge-
neralitat de Catalunya: per primera vegada el Govern disposa d’un Departament 
responsable dels Afers Exteriors, que a més és el responsable de les polítiques 
de Justícia Global, és a dir, de les polítiques de Pau, Drets Humans i Cooperació 
Internacional. Aquest nou departament passa a denominar-se d’Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència. Malgrat això, la bona sintonia i les pro-
meses d’augment pressupostari, el context d’austeritat i la conjuntura política 
no han permès una recuperació clara i contundent de la política de cooperació, 
pau i drets humans. D’altra banda, la inesperada dimissió de Marta Macias (la 

directora que havia recuperat el diàleg amb el sector després del trencament 
amb el Carles Llorens) ha suposat un nou canvi en les relacions amb l’equip de la 
DGCD. La interlocució amb el nou director ha estat més distant i menys freqüent 
i fluida d’allò que fora desitjable per part de Lafede.cat.

Lafede.cat sol·licita una reunió amb Raül Romeva, el conseller responsable 
d’aquesta àrea tan bon punt és nomenat, que té lloc el 25 de febrer. Arran 
d’aquesta primera reunió el Govern es compromet amb el pressupost previst 
al Pla Director 2015-2018, que reservava 5 milions més d’euros per a l’ACCD el 
2016. Aquesta reunió també permet establir canals de comunicació directes 
amb el nou equip d’aquest departament, i s’agenden reunions amb les dues di-
reccions generals responsables. Així, es fa una primera reunió amb l’equip de la 
Carme Garcia, Directora General de Relacions Institucionals i amb el Parlament 
el 3 de maig, i una segona el 23 de setembre de 2016. Aquestes reunions, que 
es preparen conjuntament des de l’àmbit de pau i el grup de treball d’Impa-
gaments, serveixen per desencallar la situació d’impagament dels programes 
aprovats l’any 2009 per part de l’antiga Oficina de Promoció de la Pau i Drets 
Humans. Finalment el 2016 es comencen a revisar els expedients de manera 
individualitzada.

D’altra banda, el 22 de març es fa una reunió amb Marta Macías, directora de 
l’ACCD, en què el seu equip informa sobre la convocatòria de projectes del 2016, 
un cop rebudes les esmenes a les bases de Lafede.cat. Durant els mesos de 
març i abril l’ACCD fa tres reunions formatives a la seu de Lafede.cat per expli-
car a les entitats el sentit de la convocatòria. El 28 d’abril es fa una nova reunió 
amb l’equip de programes de l’ACCD per exposar les demandes de la comissió 
d’incidència en cas que s’obri una convocatòria per a programes. A inicis d’abril, 
dimiteix Marta Macias per desavinences amb el nou equip del conseller Romeva.

La primera reunió amb Manel Vila, com a director general de Cooperació al 
Desenvolupament, no es produeix fins el 7 de juny, cinc mesos després del seu 
nomenament i després d’assumir la direcció de l’ACCD arran de la dimissió de 
Marta Macias. Vila ratifica el compromís d’augmentar el pressupost de l’Agència 
si s’aproven els pressupostos. La segona reunió no té lloc fins el 5 d’octubre de 
2016, un cop ja s’ha resolt la convovatòria de projectes del 2016 i se sap que el 
pressupost de l’ACCD no ha augmentat. En aquesta reunió es defensa la necessi-
tat de garantir la integritat de l’augment pressupostari de l’ACCD que contempla 
el Pla Director per al 2017 fins als 15 milions d’euros (ja que el pressupost del 
2016 no s’ha vist incrementat), i es reclama una reunió de valoració amb les en-
titats per introduir millores per a la convocatòria de projectes de cara el 2017 en 
termes de major transparència per poder al·legar i revisar expedients, simplifi-
cació de formularis, foment de processos de transformació, entre d’altres. El Go-
vern es compromet a estudiar les demandes, tot i que a final d’any es confirma 

Primera reunió de Lafede.cat amb el conseller Raül Romeva, 25 de febrer
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27que el pressupost no augmentarà com reclama Lafede.cat i la reunió de valoració 
no s’acaba produint.

 ● Institut Català Internacional per la Pau ‑ICIP‑

Durant el 2016 només s’ha fet una reunió formal entre Lafede.cat i l’ICIP, el 27 de 
gener. La reunió es va centrar en l’organització d’una acte de celebració del 30è 
aniversari del referèndum de l’OTAN. El procés de renovació de la junta de l’ICIP 
ha marcat el treball de Lafede.cat durant el 2016 (vegeu 6.1.1 Espais de partici-
pació - Àmbits).

 ● Direcció general d’Atenció a la família i Comunitat 
educativa del Departament d’Ensenyament. 

Lafede.cat es va reunir amb Joan Miró, nou Director general d’Atenció a la fa-
mília i Comunitat educativa que substitueix Meritxell Ruiz en assumir aquesta 
la Conselleria d’Ensenyament. La reunió va servir per valorar el projecte euro-
peu REDDSO gestionat conjuntament, i veure com donar continuïtat a les ac-
tivitats encetades en el marc del projecte: la trobada bianual “Canviar l’escola 
per canviar el món” i el blog d’experiències educatives Kabila. El Departament 
va comunicar que descartava una segona fase del projecte per les dificultats 
burocràtiques que implicava la seva gestió, però que havia mantingut converses 
amb l’ACCD per conèixer el seu interès en participar, tot i que l’ACCD, finalment, 
també va desestimar aquesta opció (més informació a 6.2.1 Projecte d’educació 

REDDSO - Regions per l’educació per al desenvolupament sostenible i la solida-
ritat internacional).

 ● Parlament de Catalunya

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència-CAECRIT
Lafede.cat també ha fet seguiment de l’agenda del Parlament, especialment de 
la tasca duta a terme per la recent creada comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència - CAECRIT, on es debaten els temes re-
lacionats amb la pau, drets humans i cooperació internacional. Al llarg del 2016, 
Lafede.cat ha estat convidada a assistir a tres sessions, i ha aprofitat per fer 
incidència en relació a la creació d’un Centre per avaluar els impactes de les 
empreses catalanes a l’exterior.

La primera sessió va ser la del 9 de febrer, en què el Conseller Romeva va pre-
sentar el seu programa de Govern comprometent-se amb els objectius i el pres-
supost del Pla Director de Cooperació 2015-2018 i també a enfortir les relacions 
amb el teixit associatiu. La segona va ser la del 7 de juliol, en què el Conseller 
Romeva va tornar a comparèixer junt amb el Director general Manel Vila, per 
presentar el Pla Anual de l’ACCD 2016. Per a aquesta sessió Lafede.cat va prepa-
rar un document de demandes que va lliurar a tots els grups parlamentaris per 
tal d’incidir en la garantia de coherència de polítiques i en la creació del Centre 
per avaluar els impactes de les empreses catalanes a l’exterior. El Govern es va 

Participació al Parlament de Catalunya, 4 de novembre
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28comprometre a fer seva la resolució que s’aprovés al Parlament, després que els 
grups de l’oposició l’interpel·lessin sobre aquesta qüestió. La resolució finalment 
es va aprovar per unanimitat en la sessió de la CAECRIT del 4 de novembre. És 
el primer cop que un parlament europeu es pronuncia a favor d’establir 
aquest tipus de mecanismes vinculants.

Grups parlamentaris
Lafede.cat ha mantingut reunions amb els diferents grups parlamentaris per 
fer incidència en tres temes: pressupostos, creació del Centre d’Avaluació dels 
Impactes de les empreses catalanes a l’exterior i mesures polítiques contra la 
pobresa i la desigualtat a Catalunya com a secretaria tècnica de la Plataforma 
Pobresa Zero-Justícia Global.

Durant el 2016 la junta, el GT d’Empresa i Drets Humans i l’equip tècnic de La-
fede.cat han fet un total de 16 reunions amb els grups parlamentaris: 3 amb 
Junts pel Sí, 2 amb Ciutadans, 3 amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, 2 
amb el Partit Popular de Catalunya, 2 amb Catalunya Sí que es Pot, i 4 amb la 
CUP-Crida Constituent. Aquestes reunions han servit perquè Lafede.cat hagi 
posat a l’agenda política la necessitat de complir amb les polítiques recolli-
des dins el Pla Director de Cooperació Internacional 2015-2018, fent espe-
cial èmfasi en el compliment del seu quadre pressupostari i en la necessitat de 
l’existència de coherència de polítiques entre tots els Departaments del Govern.

A finals d’any la junta i l’equip tècnic han exposat les demandes de Lafede.cat da-
vant la presentació del projecte de Llei de pressupostos 2017 i fer-los conscients 
que si es volia complir el quadre pressupostari que contempla el Pla Director 2015-
2018, el pressupost de l’ACCD per al 2017 havia d’augmentar en 15 milions d’euros.

Com a secretaria tècnica de la plataforma Pobresa Zero-Justícia Global, repre-
sentants de la federació han coordinat i assistit a les reunions amb Ciutadans i la 
CUP – Crida Constituent, acabant així la ronda de partits que s’havia començat 
en els darrers mesos de 2015 per explicar amb profunditat els continguts de les 
demandes del document marc, i demanar que les polítiques contra la pobresa 
i les desigualtats esdevinguessin un principi bàsic i rector de la legislatura, així 
com que es compti amb la Plataforma per definir les polítiques públiques per fer 
front a la pobresa i les desigualtats. Fruit d’aquestes reunions la Plataforma ha 
pogut comparèixer, en nom de la societat civil, al Ple monogràfic sobre la situació 
d’emergència social que es va celebrar els dies 9 i 10 de març. Arran d’aquest ple 
s’ha creat la Comissió de seguiment dels acords del ple d’emergència social, 
en què la Plataforma hi té una representant, la Patrícia Cantarell, qui ha assistit 
a les dues reunions que s’han fet al 2016: el 20 de maig, dia de la seva constitu-
ció, així com també el 21 d’octubre.

 ● Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Durant el 2016, i arran el treball iniciat el 2015, s’ha mantingut la col·laboració 
sobretot en relació a la crisi de les persones refugiades. Enguany aquesta col·la-
boració s’ha centrat en la coordinació del missatge i el discurs sobre les persones 
refugiades i la necessitat de la seva acollida, col·laboració que ha inclòs l’elabo-
ració d’un vídeo que es va presentar a una jornada del Fons el 17 de juny, des-
tinada als ajuntaments. Lafede.cat també ha participat en l’acte de celebració 
dels 30 anys del Fons Català que es va fer a Girona el 15 de desembre.

 ● Diputació de Barcelona

Després dels problemes sorgits al departament de Relacions Internacionals, du-
rant el 2016 ha quedat congelada la relació amb la Diputació. Al final d’any s’han 
tornat a establir contactes amb la nova direcció i a través de la participació de 
Lafede.cat en l’elaboració del Pla Estratègic de Relacions Internacionals que la 
Diputació de Barcelona vol elaborar el 2017, demanda històrica de la federació.

 ● Ajuntament de Barcelona

El 2016, Lafede.cat ha enfortit els canals de comunicació amb el nou equip de la 
Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barce-
lona, principalment arran de l’elecció del nou Director el mes de gener de 2016, 
David Llistar. Així, la principal interlocució amb l’Ajuntament ha estat mitjançant 
aquesta Direcció amb qui s’han mantingut contactes regulars i reunions per trac-
tar temes específics com ara el seguiment de les activitats incloses dins el conve-
ni, l’assessorament sobre quines són les millors respostes ciutadanes i polítiques 
davant la situació en què es troben les persones refugiades a Europa, així com 
l’inici de la redacció del nou Pla Director 2017-2020.

Destaquen especialment les activitats de caire educatiu i comunicatiu. D’una 
banda, la Direcció ha creat el Grup assessor en Educació i Justícia Global i ha 
convidat a participar la tècnica d’educació de Lafede.cat i una entitat de la co-
missió d’educació. El 2016 el grup només es va reunir el 4 d’octubre. L’objectiu 
d’aquest grup ha estat discutir les principals línies i reptes de la justícia global 
i les seves possibilitats educatives, per avançar cap a una aproximació teòrica 
i pràctica més sòlida i integrada de l’educació per a la justícia global. De l’altra, 
s’ha continuat la línia de treball iniciada el 2015 per concertar polítiques en 
relació a la crisi humanitària de les persones refugiades i, juntament amb el 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, s’ha donat suport en la defini-
ció de continguts de materials de sensibilització (web Barcelona Ciutat Refugi 
i vídeo “Dóna un cop de mà”).
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296.3.2 Incidència social

Lafede.cat fa incidència social per tal de difondre i construir col·lectivament el con-
cepte de justícia global de manera directa - organitzant actes, campanyes i difonent 
informació- i de manera indirecta, a través de xarxes i plataformes amb d’altres en-
titats.

6.3.2.1 Campanyes i activitats públiques

 ● Campanya “Fent i Pensant la Justícia Global”

Des de juny de 2015 Lafede.cat compta amb un document marc de referència, 
“Treballar per la justícia global en un món global”, que presenta un conjunt de 
criteris per orientar el treball quotidià de les entitats i de la pròpia federació cap 
a la Justícia Global. Des de llavors, l’equip tècnic de la federació ha treballat en la 
conceptualització i la difusió del concepte. Així, s’ha elaborat el microsite ‘Fen-
tipensant la justicia global’ amb articles especialitzats i un vídeo amb l’objectiu 
d’aportar elements teòrics per a la reflexió col·lectiva i donar a conèixer la fede-
ració a experts de referència en temàtiques com la pau, els drets humans, les 
migracions o el gènere. La campanya es va presentar formalment a l’assemblea 
del 28 de novembre de 2016. Pel seu llançament, es va fer una campanya a xar-
xes amb les entitats de la comissió de comunicació que han estat especialment 
implicades.

 ● Cicle de Justícia Global

Dins el cicle s’han realitzat diversos tipus d’activitats orientades tant a la reflexió 
(recollint aportacions internes i mirades i experiències internacionals), com a la 
creació de xarxes d’entitats i plataformes. L’accent aquest any s’ha posat en les 
migracions i l’àmbit euromediterrani.

Acte públic, 17 de març -Diàleg amb Ahmed Galai. “La 
crisi de les persones refugiades i l’Europa fortalesa: una 
mirada des de la ribera sud de la Mediterrània”
Ahmed Galai va ser convidat com a representant de la Lliga tunisiana pels drets 
humans, organització integrant del Quartet de Diàleg per la Pau de Tunísia que 
va rebre el premi Nobel de la pau el 2015. La jornada va permetre presentar el 
“Cicle de Justícia Global”; reflexionar sobre la situació de les persones migrants 
i refugiades a la Mediterrània i analitzar les polítiques de la UE des de la ribera 
sud. L’acte es va organitzar en aquesta data per facilitar la presència del convi-
dat a la roda de premsa i posterior manifestació del 19 de març, convocatòria 
internacional contra el feixisme, el racisme i la islamofòbia, impulsada per orga-
nitzacions i moviments socials de tota Europa i a la que la federació ha donat 
suport. La participació va ser nombrosa, amb més de 70 persones i va comptar 
amb la participació, en fila zero, de les entitats convocants de la manifestació. 
Lafede.cat va coordinar l’agenda de premsa d’Ahmed Galai.

Gravació de les càpsules pel “Fent i Pensant Justícia Global” Cicle de Justicia Global amb Ahmed Galai a l’Espai Tàpies
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30Jornades 10-11 de desembre “Desconstruïm l’Europa Fortalesa. 
Teixim Xarxa. Trobada mediterrània d’organitzacions 
i col·lectius sobre mobilitat internacional”
Les jornades es van celebrar coincidint amb el Dia Internacional dels Drets Hu-
mans, dia en el que històricament la Federació d’ONG de Drets Humans i Lafede.
cat han fet actes públics. En aquesta ocasió es van organitzar les jornades con-
juntament amb Stop Mare Mortum, amb l’objectiu de promoure el treball en 
xarxa i l’intercanvi d’experiències entre organitzacions i moviments socials que 
treballen a la Mediterrània pel dret a la lliure circulació de les persones, i articu-
lar estratègies i mecanismes conjunts d’incidència, mobilització i sensibilització 
de la ciutadania europea.

A les jornades van participar entitats i col·lectius de Turquia, Grècia, Itàlia, 
França, Alemanya, Níger, Jordània i Espanya i van assistir més de 80 persones. 
Els diferents tallers van posar de manifest que les organitzacions comparteixen 
més el discurs que les estratègies d’actuació molt condicionades pels diferents 
contextos polítics i socials, però que veuen necessari compartir informacions del 
què passa i dels procediments d’acollida “reals” als diferents països per ajudar 
millor a les persones refugiades, i per contrarestar informacions i poder referen-
ciar fonts fiables.

 ● Celebració de Dies Internacionals

Des del moment de la seva creació la federació ha celebrat actes públics el 30 
de gener, el 17 d’octubre i el 10 de desembre, coincidint amb el Dia Escolar de la 
Noviolència i la Pau-DENIP, el Dia Internacional per l’Eradicació de la Pobresa i 
el Dia Internacional dels Drets Humans, com a dies clau. La junta ha considerat 
necessari reconsiderar-ho. Així, el DENIP ha perdut rellevància davant una altra 
data clau per a l’agenda internacional de pau com és el 21 de setembre, Dia In-
ternacional de la Pau.

D’altra banda, la junta i l’equip tècnic com a conseqüència de la participació 
directa, o a través de les entitats, en diferents xarxes i plataformes, i davant 
l’emergència de nous temes centrals com el dels refugiats, han considerat ne-
cessari fer servir aquestes dates per organitzar actes públics amb altres ac-
tors per tenir més visibilitat i poder estendre l’enfocament de treball de la 
justícia global a altres espais. Amb aquesta lògica s’ha treballat fins ara amb la 
Plataforma Pobresa Zero-Justícia Global el 17 d’octubre tot i que enguany s’ha 
considerat necessari rebaixar el perfil (vegeu més endavant), i amb aquesta 
lògica s’han organitzat les jornades “Deconstruïm l’Europa Fortalesa. Teixim 
Xarxa. Trobada mediterrània d’organitzacions i col·lectius sobre mobilitat in-
ternacional”, el 10 de desembre.

30 de gener, Dia Escolar de la Noviolència i la Pau –DENIP-
Amb motiu del DENIP s’ha publicat un article al Diari de l’Educació Les persones 
refugiades, protagonistes del DENIP 2016 per visibilitzar els nous recursos publi-
cats sobre la temàtica al Centre de recursos educatius de la federació, s’ha donat 
suport a les xarxes socials a les iniciatives de les organitzacions federades per 
a aquesta data, i s’ha publicat el comunicat DENIP 2016: eduquem per la pau, 
demanant politiques educatives que impulsin l’educació per la pau i en el 
conflicte com a via per erradicar la cultura de la violencia, i suport institucional 
ferm i sostingut al professorat, centres educatius i organitzacions que ja hi estan 
treballant.

17 d’octubre, Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa
Aquest any es va celebrar un acte públic de perfil molt més baix que anys an-
teriors, i únicament es va fer una presentació pública del Manifest “12 fronts, 
12 mesos després: les desigualtats augmenten”, davant del Parlament i amb la 
presència dels diferents partits polítics. El manifest recull la decepció per la lenti-
tud en el compliment de les resolucions aprovades al Ple d’emergència social, de-
mana l’increment dels ingressos públics i sol·licita fixar de forma clara les priori-
tats socials com a objectiu primordial i urgent en els pressupostos 2017. A 

Jornada Deconstruim l’Europa Fortalesa. Teixim xarxa
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31banda de l’acte celebrat el mateix 17O, la plataforma ha realitzat treball de caire 
polític i parlamentari (vegeu 6.3.1.2 Seguiment de polítiques públiques – Grups 
parlamentaris), i ha coordinat una sèrie d’articles mensuals a diferents mitjans 
durant tot l’any. L’objectiu de la campanya 2016 ha estat avaluar el grau de com-
pliment de les propostes presentades el 2015; incidir sobre els grups parlamen-
taris en tres dels 12 eixos plantejats el 2015: Benestar i Drets Socials, Fiscalitat i 
Migracions; i incidir sobre els mitjans de comunicació perquè es fessin ressò de 
les demandes i incompliments.

Tot i que enguany s’ha aconseguit que la Plataforma adopti el nom de Pobresa 
Zero-Justícia Global, i que aquesta hagi tingut un cert reconeixement tant a nive-
ll polític com social, els temes de justícia global queden diluïts davant les deman-
des socials de casa nostra. Per aquest motiu decideix retirar-se de la secretaria 
tècnica i del suport comunicatiu, tot i que continua estretament vinculada a la 
mateixa.

 ● Activitats educatives per a la Justícia Global

Fruit de les demandes d’escoles i entitats, des de 2015 l’equip tècnic de Lafede.
cat, juntament amb la comissió d’educació, han dissenyat i desenvolupat tallers 
adreçats a alumnat o educador/es que tenen per objectiu donar a conèixer La-
fede.cat, el treball de les federades, així com explicar i contextualitzar conceptes 
claus com cooperació, desenvolupament, enfocament de drets, justícia global o 
cultura de pau.

Així, durant el 2016 s’han fet quatre tallers, tres a instituts adreçats a alumnes 
d’ESO i Batxillerat i un quart, per a professorat d’Educo, “Educart per al desenvo-
lupament”. Els tallers han servit per posar en pràctica les propostes educatives 
elaborades en el marc de la comissió d’educació. La valoració de l’alumnat i del 
professorat ha estat sempre molt positiva, sobretot per les dinàmiques partici-
patives i de reflexió que proposen els tallers.

 ● Beques Devreporter. Periodisme per a la Justícia Global

Consolidar la Beca Devreporter va ser una de les prioritats en finalitzar projecte 
europeu i s’ha aconseguit. Durant el 2016 es van mantenir converses tant amb 
l’Ajuntament de Barcelona com amb l’ACCD i el Col·legi de periodistes de Ca-
talunya, per tal de seguir facilitant la producció de reportatges vinculats a les 
temàtiques de justícia global.

Finalment es posa en marxa la se-
gona edició de la beca només amb 
el suport financer de l’Ajuntament de 
Barcelona, i amb un fons de 24.000 
euros per becar 3 reportatges. Tant 
el nom de la beca com les bases de la 
convocatòria s’han revisat per adap-
tar-se millor al discurs de la justícia 
global i per recollir les avaluacions fe-
tes. També s’han introduït canvis en 
el procediment de valoració com ara 
una primera revisió tècnica, i després 
la valoració del jurat expert. El jurat 
està integrat per periodistes en actiu 
de diferent tipologia de mitjans, un/a 
representant de la universitat, i repre-
sentants de les quatre institucions 
convocants.

Lectura del manifest Pobresa Zero 2016 davant el Parlament de Catalunya, 17 d’octubre.



 1.  Salutació

 2. Al 2016 destaquem

 3. Dades bàsiques i estructura

 4. Entitats federades i comissions de treball

 5. Com ens organitzem

 6. Què hem fet

 6.1 Enfortiment i cohesió internes: participació, 
suport, reflexió, comunicació

 6.1.1 Espais de participació

 6.1.2 Suport a les entitats federades

 6.1.3 Reflexió i comunicació

 6.2 Gestió de Projectes Europeus

 6.2.1 Projecte d’educació REDDSO- Regions 
per l’educació per al desenvolupament 
sostenible i la solidaritat internacional

 6.2.2 Projecte Devreporter- Xarxa de periodistes 
i professionals de la comunicació 
per al desenvolupament

 6.3 Incidència política i social

 6.3.1 Incidència política

 6.3.2 Incidència social

 6.4. Enfortiment de la connexió cap a l’exterior

 6.4.1 Premsa, web i xarxes socials

 6.4.2 Intercom – L’agenda de la justícia global

 6.4.3 Punt d’informació – consultes externes

 7. Gestió econòmica

32La beca es va presentar públicament el 20 d’octubre amb un acte obert a totes 
les federades i van participar entitats i periodistes becats en la primera edició, 
que van fer aportacions molt valuoses des de la seva experiència a les altres 
entitats. L’acte es va concebre com un espai de formació a més d’incloure les 
explicacions sobre objectius i característiques tècniques de la convocatòria.

A la convocatòria de 2016, el termini de presentació de la qual va ser el 15 de 
desembre, s’han presentat 16 projectes d’entitats federades, que han buscat la 
complicitat de 30 mitjans locals, nacionals i internacionals per publicar-hi re-
portatges vinculats a la Justícia Global. En comparació amb l’any passat, ara la 
majoria de projectes tenen en compte la perspectiva de gènere i/o feminista en 
la seva formulació, així com incloure a periodistes i organitzacions del sud.

6.3.2.2 Participació a xarxes i plataformes

Lafede.cat està adherida a 24 xarxes i plataformes. La junta aquesta any ha priorit-
zat la participació en 12. Per a la resta, s’ha considerat que les entitats federades que 
hi participen, representin a la federació. De les plataformes prioritzades destaquem:

Plataformes sectorials

 ● Coordinadores territorials d’ONG

Aquest any s’ha avançat en l’articulació amb les les coordinadores territorials 
d’ONG de Girona, Lleida i Tarragona. Aquest any es realitza la IV Trobada de 
Coordinadores i Federacions d’ONG, que va tenir lloc a Girona l’11 de juny. La 
Trobada va servir per reflexionar sobre el paper del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament- FCCD i es va acordar fer arribar una carta a aquest organis-
me amb motiu del 30è aniversari i plantejar-li l’activació del Consell assessor (a 
on les coordinadores i federació estem representades), i un espai de reflexió per 
abordar els reptes de futur.

La trobada també va servir per compartir els escenaris de la cooperació cata-
lana, les iniciatives als diferents territoris sobre les persones refugiades, i es va 
decidir fer incidència conjuntament perquè els diferents territoris comptin amb 
cadires pròpies als organismes consultius (veure apartat 6.3.1.1 Consell Català 
de Foment de la Pau).

 ● Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España

Lafede.cat ha entrat a formar part de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo 
(fins ara hi era com a Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament). La 
junta va ratificar la priorització d’aquesta xarxa com a plataforma amb què 
treballar i coordinar accions del sector i representants de Lafede.cat han con-
tinuat participant en les trobades presencials (5 de març) de la Red de Coordina-
doras Autonómicas, així com en les virtuals, amb l’objectiu de defensar l’agenda 
catalana.

Lafede.cat va assistir a l’Assemblea General Ordinària de la Coordinadora que va 
acomiadar a la Merche Garcia, substituïda pel nou president, l’Andrés Rodríguez 
Amayuelas. A la vicepresidència continuarà en Francesc Mateu, d’Oxfam Inter-
món, i la Gema Filgueira com a representant de la Red de Coordinadoras Auto-
nómicas. Lafede.cat va traslladar a aquesta assemblea el seu malestar pel fet 
que la Coordinadora celebrés la sentència del Tribunal Superior de Justícia que 
impedeix a les comunitats autònomes disposar del 0’7 recaptat per hisenda per 
a activitats d’interès social, i va demanar que s’obrís un debat intern al respecte. 
Aquest malestar ja s’havia traslladat prèviament per carta.

D’altra banda, Lafede.cat va participar al “XIV Encuentro de CCAA” a València, 
al que van assistir la Josefina Díaz, com a representant de junta, i la directora de 
Lafede.cat. Aquesta trobada va aplegar a les 17 coordinadores autonòmiques, 
i va tenir com a objectius trobar punts de treball comuns; fer un mapa de les 
xarxes amb què cadascuna treballa, i definir el pla de treball 2017. Les diferents 
realitats de cada comunitat autònoma van posar de manifest grans diferències 
d’agendes i ritmes. Es va presentar una trobada global sobre els reptes de la 
cooperació del futur (el “Quorum Global”) a celebrar el 2018.

Com a part de la Coordinadora ONGD d’Espanya, Lafede.cat és també membre de 
la CONCORD que ha canviat la seva estructura interna i manera de funcionar. Ara 
facilita més la participació directa de les entitats, un dels objectius de Lafede.cat 
en la seva relació amb institucions i plataformes europees. Des de la direcció de 
la Coordinadora s’ha donat suport a la direcció de Lafede.cat (reunions via skype) 
en aquest sentit, facilitant informació. Lafede.cat, en el marc de la feina del Grup 
de Refugiades i per tal de fer un mapa d’actors que hi treballen, s’ha interessat pel 
Migration Group de la CONCORD i posteriorment ha anat rebent les diferents infor-
macions, tot i que de moment no s’ha involucrat atès que aquest grup està focalitzat 
en les conseqüències que la política migratòria de la UE està tenint en l’AOD.
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33 ● Taula per Colòmbia

Lafede.cat ha continuat assistint a les reunions plenàries de la Taula (6 en to-
tal) a través del seu vicepresident, Tono Albareda. Aquest any, cal destacar amb 
especial èmfasi la participació activa i estretament coordinada de les dues 
entitats al Grup de treball intern sobre empresa i drets humans.

Plataformes i xarxes temàtiques

 ● Stop Mare Mortum

Lafede.cat participa a la Plataforma Stop Mare Mortum des de la seva creació a 
l’abril del 2015. Durant aquest any ha continuat assistint a les reunions quinze-
nals del Grup Motor. De la mateixa manera, ha format part de la comissió de se-
cretaria i de la d’incidència política d’una manera activa durant el primer semes-
tre de l’any. Com a comissió d’incidència d’Stop Mare Mortum s’ha aconseguit 
que el Parlament de Catalunya hagi creat un Grup de Treball sobre la Protecció 
dels Refugiats a Catalunya, que depèn de la CAECRIT-Comissió d’Acció Exterior 
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència. La tasca de la plataforma 

en aquest Grup de Treball és incidir, juntament amb Asil.cat, per fer propostes 
sobre les causes i efectes d’aquesta crisi humanitària, fent especial èmfasi en 
la necessitat que el Grup de Treball exigeixi coherència de polítiques en l’acció 
governamental. A partir del setembre del 2016, la participació de Lafede.cat es 
delega a l’entitat SOS Racisme.

A mitjans d’any s’ha signat un conveni de col·laboració entre Lafede.cat i Stop 
Mare Mortum de cessió de espais. Fruit d’aquest conveni la majoria de reunions 
de la Plataforma es fan a la seu de Lafede.cat.

 ● Plataforma Pobresa Zero‑Justícia Global

Aquesta Plataforma de tercer nivell representa a més de 3200 entitats que 
provenen de Lafede.cat, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social (que al seu 
torn aglutina a 34 federacions d’entitats) i el Col·legi Oficial de Treball Social 
de Catalunya. Enguany s’ha comptat amb la participació molt activa del Casal 
dels Infants, el Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, ECAS-Entitats Catalanes d’Acció Social, la UGT, la 
Fundació Codespa, Oxfam Intermón i Sonrisas de Bombay. Aquestes entitats 
han conformat la Plenària, que enguany s’ha reunit 11 vegades, i ha coordinat 
les diferents tasques de treball en comissions. Les reunions han tingut lloc a 
Lafede.cat, ja que és qui ha ostentat la secretaria tècnica des del seu inici fins 
a finals de 2016, moment en què l’equip tècnic ha deixat formalment aquesta 
responsabilitat.

A banda de l’acte públic del 17-O (6.3.2.1 Campanyes i activitats públiques), du-
rant aquest any s’ha continuat treballant en la línia del 2015: fer incidència polí-
tica amb el nou govern a partir de les 41 demandes del document marc “Posa-t’ho 
a l’agenda! 12 Fronts en la lluita contra les desigualtats” (vegeu 6.3.1.2 Seguiment 
de polítiques públiques).

Enguany també s’ha participat a la manifestació #EsPotFerAra, convocada el 
19 de novembre per la Marea Blanca de Catalunya juntament amb altres mo-
viments socials i forces sindicals (CCOO i UGT) per reclamar uns pressupostos 
2017 més socials. Lafede.cat ha aconseguit que el manifest contemplés el terme 
de Justícia Global, així com la demanda d’una millora dels pressupostos de pau, 
drets humans i cooperació.

 ● Campanya NO al TTIP

Lafede.cat ha participat a la Cadena humana “Ni CETA, ni TTIP” el 15 d’octubre 
amb motiu de la Setmana Europea d’acció davant dels tractats de lliure comerç 
i per la fi de la impunitat de les multinacionals convocada del 8 al 15 d’octubre.

Tono Albareda durant la missió d’observació a Buenaventura (Colòmbia), maig
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34Quant a la resta de plataformes prioritzades, Lafede.cat s’ha adherit a la Cam-
panya Internacional pel Boicot, les Sancions i les Desinversions a l’Estat 
d’Isael el 03/10/2016, a petició de SUDS, IDHC, SCI y NOVACT; i a la Campanya 
Casa Nostra Casa Vostra el 21/11/2016, a petició de la junta de Lafede.cat.

Queda pendent de cara el 2017 fer seguiment de la Xarxa d’Economia Solidària, 
la Xarxa Sobirania Energètica, Plataforma Fiscalitat Justa i Tancarem el CIE.

Altres plataformes on Lafede.cat ha estat present

 ● Xarxa Educativa en Suport a les Persones Refugiades

El 8/11/2016, a petició de la comissió d’educació i amb el recolzament d’Edualter, 
Metges del Món, Oxfam Intermon, ACPP i StopMareMortum

 ● Grup coordinador del Centre Promotor 
d’Aprenentatge Servei de Catalunya

Durant el 2016, la federació ha participat a 5 reunions i/o trobades. Les entitats 
de la comissió d’educació han mostrat interès en crear un grup d’APS per definir 
els objectius de l’APS per a les entitats de justícia global i defensar-los en els 

diferents espais de la xarxa d’APS catalana. El treball en xarxa permet donar a 
conèixer el concepte d’Educació per a la Justícia Global entre les entitats que 
formen part del grup coordinador del Centre Promotor d’APS.

 ● Campanya Desmilitaritzem l’educació

Lafede.cat ha donat suport a la campanya i ho ha fet en clau comunicativa: 2 dels 
9 articles publicats el 2016 al Diari de l’Educació estan dedicats a la campanya, 
i es va publicar i difondre per xarxes (22 de juliol) l’aprovació de la Moció 55/XI 
sobre la desmilitarització de Catalunya que recull les reivindicacions històriques 
del moviment per la pau, la moció també incorpora les demandes de la Campan-
ya Desmilitaritzem l’educació com la retirada de l’exèrcit dels espais educatius.

 ● Taula per Mèxic

Lafede.cat ha donat suport oferint assessorament per a la presentació del seu pro-
jecte a l’Ajuntament de Barcelona. Va celebrar-se una primera reunió orientativa 
(26 d’octubre) sobre el funcionament d’una taula mixta de treball i la constitució 
legal de l’entitat. Posteriorment i a petició de les persones interessades, s’ha realit-
zat una reunió conjunta i se li ha facilitat documentació sobre aspectes tècnics en 
aquesta fase d’arrencada. A partir de les mes de novembre s’ha signat un conveni 
per a l’ús continuat de les sales i possessió de la clau als locals del carrer Tàpies.

Jornades 10-11 de desembre: Deconstruïm l’Europa Fortalesa. Teixem xarxa, junt amb el periodista nigerí Hamadou Tcherno Boulama
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356.3.2.3 Suport a campanyes i adhesions externes

Adhesions a manifestos i recolzament públics

Feminismes:
 ■ Adhesió al Manifest “8 de març: Totes en la diversitat. Juntes contra el patriar-
cat!” de la XarxaFeminista.org

 ■ Adhesió al Manifest “Prou violències masclistes. Ni una més!”, el 25/11/2016 im-
pulsat per la Xarxa de Dones feministes contra la violència i Novembre feminista, 
a petició de la comissió de gènere de Lafede.cat.

Informació i comunicació
 ■ Adhesió al Manifest “Llibertat de premsa de tothom”, el 02/05/2016, de la Xarxa 
del Dret a la Informació de què la federació forma part

Migracions i Refugi
 ■ Adhesió al Manifest 20J Europa a la deriva #RefugiPerDret. SOS REFUGIADES, 9 
de junio de 2016- A petició de CCAR, UGT

 ■ Adhesió i enviament de la Carta “El nuevo marco de Asociación sobre Migracio-
nes”, a iniciativa de la CONCORD, via CONGDE 23/06/2016 dins la reunió del 
Consell Europeu dels 28 y 29 de juny.

Àfrica
 ■ Adhesió i enviament de la carta de demanda social de més estudis reglats sobre 
l’Àfrica a Catalunya, 30/06/2016. Adreçada a les principals universitats catala-
nes, a petició de CEA, Medicus Mundi Catalunya i Enginyeria Sense fronteres.

Repressió a moviments socials
 ■ Adhesió a la carta de rebuig a l’assaltament repressiu a l’Escola Nacional Flores-
tan Fernandes, del Movimento sense Terra, el 4/11/2016, a petició d’Entrepobles, 
l’ODG i l’Observatori DESC.

 ■ Adhesió al Manifest de repulsa a la violència contra el MST l’11/11/2016, a petició 
de vàries entitats federades

Altres mobilitzacions
 ■ Manifestació 29M Els drets no se suspenen: treball digne, drets socials i demo-
cràcia real. 26/05/2016, convocada per un conjunt de més de 40 entitats social. 
Aportació econòmica amb 150€;

 ■ Participació de les entitats de la comissió de Gènere a la Gran mobilització con-
tra les violències masclistes (Tarragona, 5/11/16).

 ■ Recolzament a la campanya Salvem les Drassanes 24/11/2016, a petició del 
col·lectiu veïnal.

6.4 Enfortiment de la connexió cap a l’exterior‑Comunicació

6.4.1 Premsa, web i xarxes socials

 ● Gabinet de premsa

Al 2016 Lafede.cat ha publicat 13 notes de premsa i ha aparegut 43 vegades 
als mitjans de comunicació quedant en la mitjana d’anys anteriors (41 el 2014, 
i 45 el 2015).

Les notes han tractat sobre empresa i drets humans (5 d’elles), refugiades i 
solidaritat (voluntariat, recollida de roba i recurs contra l’acord Unió Europea 
– Turquia), visites de convidats internacionals (Caddy Adzba, Ahmed Galai) o 
campanyes internacionals de suport (assassinat de Berta Cáceres). Les que més 
impacte han tingut han estat la visita de Caddy Adzuba en el marc del Fòrum 
Devreporter (va concedir 9 entrevistes i va aparèixer a 18 mitjans) i la visita 
d’Ahmed Galai (va aparèixer a 8 mitjans). El tema de la crisis de refugi i asil ha 
continuat generant molt d’interès amb 11 impactes i finalment el tema d’Empresa 
i drets humans i del Centre d’Avaluació d’Impactes ha començat a tenir resposta 
(3 impactes).

Els principals temes dels quals han parlat els portaveus de Lafede.cat han esta-
t:migracions i persones refugiades (voluntariat, recollida de roba i recurs sobre 
l’acord Unió Europea - Turquia); Pobresa Zero-JG; i empresa i drets humans.

 ● Web

S’han publicat un total de 47 notícies, 28 de les quals (pràcticament el 60%) han 
estat relacionades amb campanyes, activitats d’incidència política o seguiment 
de polítiques públiques. A nivell temàtic els centres d’interès han estat migració i 
refugi (6 notícies) i el treball fet pel grup d’empresa i drets humans (6) per acon-
seguir un Centre d’avaluació d’impacte de les empreses catalanes. La resta de 
notícies han estat sobre activitats d’educació, formació i comunicació de la fede-
ració (9), el treball fet al voltant del concepte de Justícia Global (6), els serveis 
a entitats o la vida federativa. Un 10% de les notícies han estat sobre activitats 
d’organitzacions sòcies o federades.

http://www.xarxafeminista.org/archives/736
http://www.xarxafeminista.org/archives/736
http://www.caladona.org/2016/11/manifest-25n-prou-violencies-masclistes-ni-una-mes/
http://www.caladona.org/2016/11/manifest-25n-prou-violencies-masclistes-ni-una-mes/
http://www.caladona.org/2016/11/manifest-25n-prou-violencies-masclistes-ni-una-mes/
http://www.sindicatperiodistes.cat/content/aquest-3-de-maig-una-llibertat-de-premsa-de-tothom
http://www.sindicatperiodistes.cat/content/aquest-3-de-maig-una-llibertat-de-premsa-de-tothom
 http://www.ccar.cat/wp-content/uploads/2016/06/sos_refugiades_15j_2016.pdf
 http://www.ccar.cat/wp-content/uploads/2016/06/sos_refugiades_15j_2016.pdf
https://coordinadoraongd.org/2016/05/manifiesto-refugio-derecho/
https://coordinadoraongd.org/2016/05/manifiesto-refugio-derecho/
https://coordinadoraongd.org/2016/05/manifiesto-refugio-derecho/
http://www.entrepueblos.org/index.php/2824-mst-2#cat
http://www.entrepueblos.org/index.php/2824-mst-2#cat
http://www.entrepueblos.org/index.php/2824-mst-2#cat
http://www.ccoo.cat/noticia/201393/manifestacio-els-drets-no-se-suspenen-treball-digne-drets-socials-i-democracia-real#.Wbvb1WfLhz1
http://www.ccoo.cat/noticia/201393/manifestacio-els-drets-no-se-suspenen-treball-digne-drets-socials-i-democracia-real#.Wbvb1WfLhz1
http://www.ccoo.cat/noticia/201393/manifestacio-els-drets-no-se-suspenen-treball-digne-drets-socials-i-democracia-real#.Wbvb1WfLhz1
http://www.caladona.org/category/reunions/
http://www.caladona.org/category/reunions/
https://salvemlesdrassanes.wordpress.com/
https://salvemlesdrassanes.wordpress.com/
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36Les notícies més visitades han estat aquelles que tenien a veure amb les 
persones refugiades: “Què estan fent les ONG per les persones refugiades?” 
(1879 visites); “La solidaritat informada i les polítiques públiques són la millor 
manera d’ajudar a les persones refugiades” (939 visites), “El Nobel de la Pau 
2015, Ahmed Galai a Barcelona per parlar de la crisi dels refugiats” (830 visites) 
i “10 maneres d’ajudar a les persones refugiades” (735 visites). La informació 
sobre “Què estan fent les ONG per les persones refugiades?” s’ha actualitzat i 
redifós en diverses ocasions.

El nombre de visites totals durant el 2016 ha estat de 56.474 fins a mitjans de 
novembre: un problema tècnic va fer que no es registressin les visites a partir 
d’aquell moment (i fins a mitjans de febrer de 2017). El 2015 vam rebre 51.002 vi-
sites entre gener i novembre. El 2016, entre el mateix període, ha estat de 56.474, 
això significa que hem crescut un 9,69%.

Els apartats web més visitats han estat el Directori (2013 visites); On som (1817 
visites); la Presentació (1.734 visites); la Crisi de les persones refugiades. (1181 
visites) i l’Equip tècnic (870 visites). Les principals visites al web han arribat a 
través de cercadors d’internet, xarxes socials, el web de l’Ajuntament de Barce-
lona i l’Intercom.

 ● Xarxes socials

Lafede.cat té 7.860 seguidors/es a Twitter amb un increment d’un 17,3% res-
pecte el 2015 (6.500). D’aquesta manera, Lafede.cat es consolida entre les en-
titats del sector amb influència en aquesta xarxa. @LaFcong va tancar el 2014 
amb 5.697 seguidors/es i @Lafede_cat ho va fer al 2015 amb 6.802 (1.105 més).

Pel que fa a Facebook, la federació ha arribat als 1.539 seguidors/es el 2016, 
amb un increment d’un 55,4% (986). Amb el canvi de nom de la federació va ser 
necessari obrir una nova pàgina que es va tancar el 2014 amb 594 seguidors 
(lluny dels 4500 seguidors de la pàgina de La Fcong), però va créixer de manera 
sostinguda fins arribar a les més de 900 persones el 2015.

Tot i no haver arribat encara als nivells desitjats, la federació ha millorat en pro-
ducció de continguts audiovisuals i documentació de les seves activitats. El Flic-
kr ha tingut 284 visites i s’ha actualitzat amb 13 àlbums. Al canal de Youtube 
s’han pujat 7 vídeos tots relacionats amb la campanya FentiPensant. Han rebut 
en total 279 visites.

 ● Material promocional

S’ha dissenyat un tríptic de presentació de Lafede.cat en paper, que respon a 
una necessitat identificada al Punt Informatiu de poder presentar ràpidament la 
federació durant les consultes presencials.

D’altre banda s’ha començat a preparar un vídeo institucional. S’ha establert un 
pla de treball amb l’associació Contrast per tal d’elaborar un guió de continguts 
i recollir imatges de diferents activitats de Lafede durant el 2016.

6.4.2 Intercom- L’agenda de la justícia global

Quant les activitats publicades a l’Intercom, el butlletí arriba a 3.746 persones, 372 
usuaris (11%) més respecte el 2015. Aquest any és el primer que les entitats poden 
publicar i gestionar directament a l’Intercom, i que ha estat utilitzat per un total de 
64 entitats federades. S’han recollit un total de 631 publicacions anuals (86 més que 
el 2015) que corresponen a 365 activitats, 155 formacions, 111 ofertes laborals i de 
voluntariat.

6.4.3 Punt d’informació-Consultes externes

El Punt d’Informació de Lafede.cat també ofereix un servei d’orientació personalit-
zada a la ciutadania sobre temes vinculats amb la Justícia Global. Durant el 2016 
s’han atès un total de 1.259 consultes, el 66% per correu electrònic. Les consultes 
externes van ser 440 (el 35% del total), de les quals 158, han estat presencials. Les 
consultes han estat sobre: aspectes jurídics i fiscals referents a estatuts, constitució 
i tràmits d’hisenda; informació sobre entitats que treballen a algun país determinat 
o en alguna temàtica concreta per a crear sinergies de cooperació; pràctiques uni-
versitàries, i ofertes laborals; informació per a federar-se a Lafede.cat; informació 
sobre voluntariat internacional i voluntariat social; informació sobre l’àmbit d’acció 
humanitària i problemàtica de les persones de refugiades i qüestions relacionades a 
la justícia global, i/o acció social en general.
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En conjunt, el 2016 ha suposat una reducció d’ingressos i despeses respecte al 
2015. El 2016 la federació continua amb dues comptabilitats: la de l’antiga FCONGD 
(per gestionar els projectes europeus) i la de Lafede.cat. Els ‘resultats consolidats’ 
responen a la gestió d’ambdues federacions. La finalització dels projectes europeus 
ha permès, però, començar amb el procés de fusió de la FCONGD amb Lafede.cat, el 
que permetrà començar el 2017 amb una sola comptabilitat. 

7.1 Gestió dels ingressos

Quant als ingressos, la finalització dels projectes europeus REDDSO (el 31-12-2015) 
i DevReporter (el 30-06-2016) han tingut com a conseqüència una notable disminu-
ció dels ingressos del 2016 (104.736 euros) respecte al 2015 (234.146 euros).

El conveni amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ha crescut 
en 50.000 euros, arribant als 100.000 euros, i també s’ha incrementat el conveni 
bianual (2016-2017) amb l’Ajuntament de Barcelona, passant de 381.200 euros a 
420.800 euros. L’increment es deu als 30.000 euros que es destinaran el 2017 a la II 
convocatòria de les beques DevReporter i a les jornades d’educació “Canviar l’escola 
per canviar el món”, que realitzarà una segona edició (la primera va ser el 2015) el 
proper 2017, fet que suposa un increment de 9.600 euros respecte el conveni ante-
rior. 

Tot i que han augmentat els ingressos de l’Espai d’Entitats Erasme de Janer, que 
passen de 5.279 euros a 10.345 euros el 2016, de moment aquests ingressos no han 
permès l’autogestió completa de les despeses. Lafede.cat segueix assumint els ser-
veis comuns i per al seu seguiment, s’ha constituït una Comissió d’administració de 
l’Espai d’Entitats. 

El grup de treball Quotes, creat al desembre de 2015 amb l’objectiu de corregir la 
distribució i evitar que es penalitzi percentualment a organitzacions amb menys re-
cursos, proposa dos trams nous. El Tram 2 per ingressos entre 1M euros -5M euros, 
amb una quota màxima de 1110€; i el Tram 1, a partir d’ingressos superiors als 5M€, 
amb una quota màxima de 1.400€.

El nou trams de les quotes és el següent:

TRAMS QUOTA 2016

1 >5.000.000€ 1.400€

2 1.000.000€ - 5.000.000€ 1.100€

3 50.000€ - 1.000.000€ 75€ + 0,1% dels ingressos

4 <50.000€ 75€

5 Quota social 75€

Amb les noves quotes aprovades el mes de juny, hi ha hagut un lleuger increment 
dels ingressos passant de 40.415 euros a 41.686 euros, això suposa un 9,14% dels 
ingressos totals de la federació. L’increment es deu a les entitats federades que 
han ingressat la quota, passant d’un 71% a un 75,5%. Tot i que es valora positiva-
ment aquest augment, encara hi ha un 30% d’aquestes que lliuren la documenta-
ció (memòries, balanços) fora del termini estipulat dels Estatuts (30 de juliol), el 
que complica el càlcul de la quota.

7. Gestió econòmica
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38Els ingressos per quotes continuen sent escassos per permetre la completa soste-
nibilitat de Lafede.cat. Continuem tenint una gran dependència dels fons públics.  

● CE PROJECTE DEV-REPORTER 74.002,46 €

TOTAL INGRESSOS 
456.152,95 €

● AJUNTAMENT DE BARCELONA 193.607,7 €

● ACCD - CONVENI LAFEDE.CAT 100.000 €

● ACCD - CONVENI PROJECTES EUROPEUS 30.733,45 €

● INGRESSOS QUOTES ENTITATS FEDERADES 41.685,55 €

● INGRESSOS QUOTES ERASME DE JANER 10.345,17 €

● INGRESSOS EXTRAORDINARIS 5.778,62 €

7.2 Gestió de les despeses

Respecte a les despeses, d’una banda el 2015 es van atorgar les beques DevReporter 
per un valor de 30.000 euros, mentre que aquesta despesa no es va produir el 2016. 
D’altra, el 2016 hi ha hagut menys despesa en salaris atès a la reducció de jornades 
de l’equip tècnic, així com en publicitat i propaganda.

Aquest any hi ha hagut un descens en les despeses destinades a activitats en un 
24,72% en relació al 2015. També hem tingut una baixada en la despesa de sous i 
salaris, en un 5,1% en relació al previst inicialment; atès al moviment de personal. La 
resta de partides han tingut lleugeres variacions inferiors al 5%.

D’altra banda, seguim valorant i apostant per una economia social i solidària, que es 
reflexa en la partida destinada a “quotes a altres plataformes”. En quant a la parti-
cipació econòmica a d’altres entitats / cooperatives, aquest 2016 ens hem fet sòcies 
de La Directa i seguim sent sòcies de FIARE- Banca ètica.

● SOUS I SALARIS 266.059,74 €

TOTAL DESPESES 
407.686,17 €

● DESPESES REALITZADES EN ACTIVITATS* 69.976,74 €

● DESPESES EN ESTRUCTURA** 44.230,47 €

● SUBMINISTRAMENTS 11.411,08 €

● REPARACIONS I CONSERVACIONS 3.221,25 €

● DESPESES DIVERSES 3.184,44 €

● AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 31.58,58 €

● QUOTES A ALTRES PLATAFORMES 2.785 €

LLOGUERS 649,33 €

SERVEIS BANCARIS 1.628,79 €

ASSEGURANCES 1.380,75 €

 7.3 Balanç consolidat

En conjunt i a nivell comptable, el 2016 es pot considerar un any positiu. La recupe-
ració econòmica s’ha notat en què, tot i que no hem recuperat els nivells del 2010, 
els ingressos dels principals finançadors s’han estabilitzat (Ajuntament) i fins i tot 
han crescut (ACCD). Malgrat la finalització dels projectes europeus, aquesta situa-
ció ha permès consolidar l’equip tècnic, que a partir del juny ha passat el 100% a 
tenir un contracte de caràcter indefinit.

La part negativa es troba en el cobrament de les anualitats del conveni bianual de 
l’Ajuntament de Barcelona, principal finançador de la federació (2016: 191.870€), 
que no es produeix fins el primer trimestre de l’any següent a la seva execució (en 
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 *  Formació, publicacions, servei professio-
nals independents, altres treballs empre-
ses externes: publicitat i propaganda i 
viatges i estades.

**  Gestoria, seguretat en el treball, serveis 
de neteja, serveis informàtics, auditoria i 
avaluació externa
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39aquest cas, 2017). Això comporta l’auto-finançament per part de la federació de 
l’any en curs del conveni. Aquest fet que provoca, de manera repetitiva entre el da-
rrer trimestre de l’any en curs i el primer trimestre de l’any següent, tensions en la 
tresoreria de l’entitat, que desapareixen quan l’Ajuntament realitza l’ingrés.

A) ACTIU NO CORRENT 8.918,51 €

I. Inmobilitzat intangible 3.828,95 €

II Inmobilitzat material 2.789,56 €

VI. Participació en altres entitats 2.300,00 €

B) ACTIU CORRENT 594.626,18 €

 I Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 422.761,16 €

 II Crèdit amb entitats del grup i associades a curt termini 60.634,69 €

 III. Efectiu i altres líquids equivalents 111.230,33 €

TOTAL ACTIU 603.544,69 €

PATRIMONI NET I PASSIU CONSOLIDAT

A) PATRIMONI NET 284.471,70

A1 Fons propis 281.551,50

I Fons dotacionals o fons socials 261.130,36

II Reserves 7.398,92

III Excedents d’exercicis anteriors -35.444,56

V Excedent de l’exercici 48.466,78

A2 Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments 2.920,20

B) PASSIU CORRENT 319.072,99

III Deutes a curt termini 228.930,00 

IV Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini 60.634,69 

V Creditors per activitats i altres comptes a pagar 29.508,30 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 603.544,69 

Auditoria

Durant 2016, hem sotmès els nostres comptes de les dues federacions vigents a un 
procés d’auditoria. 
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