
ESBORRANY MEMÒRIA 2015

 MEMÒRIA 2015
(ESBORRANY)

1



ESBORRANY MEMÒRIA 2015

Introducció

Aquest any hem aconseguit una fita important del procés de fusió: el llançament de la nova marca i logo amb el nou
nom -«Lafede.cat- Organitzacions per a la Justícia global»- a través de la nova WEB, i l'adaptació durant l'any de
l'Intercom-Agenda per a la justícia global dirigida a la població en general.

Amb la introducció de la justícia global hem assumit el repte de començar a funcionar sota aquest paradigma. Per
això es va aprofitar l'Assemblea del 20 juny de 2015 per dotar-nos d'un document en clau de decàleg sota el títol de
La justícia global en un món global, que s'ha convertit en el marc des del que avançar. Com a conseqüència, a
l'avaluació de finals d'any, la Junta va revisar el Pla de treball 2014-2016 (assumit des del seu inici com un document
flexible) per dotar-nos d'un nou Pla de treball que, si l'Assemblea de 2016 aprova, posarem en marxa els 2016 i 2017.

Un dels  eixos importants del  2015 era respondre a les  necessitats  de les  federades.  Enguany hem finalitzat  el
Diagnòstic sobre la situació de les entitats federades els 2009, 2011 i 2013 que ha recollit  dades del 40% de les
federades  durant  el  moment  crític  de  les  retallades,  i  ens  permetrà  complir  aques  objectiu.  De  moment  una
d'aquestes respostes ha estat l'esperada inauguració al febrer de l'Espai d'Entitats – Erasme de Janer, el local cedit
per l'Ajuntament de Barcelona a Lafede.cat a fi d'acollir a 11 entitats petites i mitjanes amb situació de crisi. Tot i que
encara és d'hora per fer un balanç del primer any de vida, el fet de que vàries entitats compartiu un mateix espai fa
pensar en interessants oportunitats per fer sinèrgies.  

D'altre banda hi ha hagut molt bona resposta davant els nous trams de quotes aprovats al 2014, que han permès
incrementar les aportacions respecte a 2015. Tot i això es seguirà treballant per millorar encara més el sistema de
càlcul.

Quant a la incidència, Lafede.cat ha continuat present als espais de representació institucional de l'Ajuntament i de
la  Generalitat.  També  ha  mantingut  contacte  amb  el  partits  polítics,  especialment  durant  la  negociació  dels
pressupostos a on, tot i no aconseguir la nostra demanda d'aprovació de 15 milions per cooperació pel 2016, sí s'ha
concretat un escenari pressupostari dels 3 anys del Pla Director que inicialment no es contemplava. Aquest any a
més les eleccions municipals primer i les catalanes després han servit per fer incidència en diferents aspectes de la
justícia global. Durant les municipals es va preguntar als candidats sobre polítiques socials, d'acollida i el paper de
les ciutats com a espai de govern; mentre que a les de la Generalitat es va aprofitar el Dia Internacional de la Pau
(21S) per abordar amb els polítics la crisi de les persones refugiades, les polítiques de migració i les de seguretat,
entre d'altres. 

La incidència feta durant la Llei d'Acció Exterior (aprovada a finals del 2014) va derivar en la creació, junt amb la
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia (endavant Taula per Colòmbia), del Grup de treball intern
Empresa i drets humans. La investigació del cas de l'empresa catalana TCB a Buenaventura (Colòmbia) ha servit pel
Grup per aprofundir en una proposta de seguiment i avaluació de l'empresa catalana, gràcies a un seminari intern,
unes jornades i la incorporació d'entitats de referència – com el TNI- al grup. 

Aquest es pot considerar un exemple de com portar a la pràctica el paradigma de justícia global, com també ho ha
estat la crisi de les persones refugiades -tema identificat com a prioritari per la Junta a partir de la segona quinzena
de  l'any-.  La  creació  d'un  Grup de  treball  intern  format  per  entitats  de  pau,  drets  humans,  cooperació  i  ajut
humanitari, ha permès abordar la complexitat del tema: des de les causes a origen, fins les conseqüències al trànsit i
l'acollida final, enriquides des de diferents temàtiques i abordatges. Lafede.cat s'ha convertit així en un referent
d'aquesta mirada de justícia global, mentre també ha vetllat per facilitar orientació a la ciutadania, proposar espais
de coordinació (com la celebració d'un CCAHE específic, o ser-hi al Comitè d'acollida de les persones refugiades de
la Generalitat),  i  també ha participat a xarxes i mobilitzacions socials (com Stop Mare Mortum o la Plataforma
Aturem la Guerra).

La justícia global també ha estat present a nivell de xarxa, a on destaca l'important gir de la plataforma Pobresa
Zero que opta per una tasca més clara d'incidència al llarg de l'any, amb una agenda de 12 causes amb mirada local i
global, repartides entre les diferents entitats de justícia global i acció social que hi formem part.  I passa a més a
anomenar-se: Pobresa Zero-Justícia Global.

Cal també mencionar els dos projectes europeus que durant el 2015 han entrat a la seva recta final, i que ens ha
permès començar a copsar els resultats de 3 anys de treball per construir una xarxa de comunicació (DevReporter), i
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per  impulsar  l'APS  entre  les  entitats  (REDDSO).  Sobre  aquest  darrer  cal  destacar  el  paper  fonamental  de
l'Ajuntament  de  Barcelona,  involucrat  en  l'impuls  d'aquesta  metodologia  per  la  millora  qualitat  dels  projectes
educatius i en la participació a diferents espais de treball.

Finalment  pel  que  fa  al  públic  general,  es  reafirma l'interès  de  la  ciutadania  a  involucrar-se  en  propostes  de
solidaritat, com ho demostren la 3a edició del  #Tornacanviada” que ha superat de nou les edicions anteriors, o
l'augment de receptors de l'Intercom i de seguidors a Tuitter.

Tota aquesta feina que trobareu detallada a la Memòria és com sempre possible gràcies a un gran equip humà,
format en el dia a dia per un equip tècnic que al 2015 ha fet quasi invisible la baixa de vuit mesos de la direcció, i
una junta compromesa amb el seu mandat. Tanmteuis això resulta del tot buit sense la presència i dedicació de les
enitats que creieu en la importància del treball conjunt i en xarxa.

A tots i totes, moltes gràcies!
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AL 2015 DESTAQUEM QUE...

Estrenem un nou web (amb 55.207 visites), i un nou Intercom- Agenda per a la justícia global més àgil i 
interactiu (amb 631 publicacions). A més hem publicat 12 notes de premsa sobre polítiques de cooperació i crisi de 
refugiades, hem aparegut a 45 mitjans, ci comptem amb 6802 seguidors a tuiter (1.105 més que al 2014). 

Comptem amb un diagnòstic sobre l'evolució de les entitats en tres anys (2009,2011 i 2013), que ens permet 
copsar el perfil de qui som i com ens ha afectat la retallades. 45 entitats participen a la mostra, que  entre d'altres 
reflexa un resultat de que el 33% de les federades ha retallat personal.

S'incrementa la participació de les entitats el 2015 s'han realitzat 63 reunions amb una mitjana de participació de
10 entitats per comission i grups de treball interns, especialment al GT de Refugiades (amb una participació incial de
20 entitats de manera presencial). 

Mantenim una comunicació interna fluïda i regular a través del Breus i els grups de correus. Hem editat 56 
números del Breus que arriben a 402 adreces de 116 organitzacions federades, amb informacions sobre 
posicionaments de Lafede.cat, resultats de reunions institucionals, notícies d'interès intern o de les administracions.
També hem incorporat una secció sobre finançament i  l'agenda de reunions externes a on serà la junta i l'ET.

El projecte europeu REDDSO clou amb la publicació d'una Guia d'APS, DH i Solidaritat, 18 experiències educatives 
innovadores i la identificació de 5 destacades; i una xarxa d'escoles, ONG, administracions i el Centre promotor 
d'APS que es vol continuar amb trobades bianuals.

Interlocutem amb l'administració per millorar l'execució de les polítiques públiques. Fem 10 reunions amb 
l'Ajuntament de Bcn; i 16 amb diferents direccions de la Generalitat. Enguany destaquem el seguiment a l'antiga 
Oficina de Pau i Drets humans que, per motiu dels impagaments i l'amença de revocació de convenis ja signats, ens 
va dur a contractar serveis jurídics i reunir-nos amb la Consellera Meritxell Borràs.

Ens reunim amb tots els partits polítics, entre d'altres perquè els Pressupostos 2015 recollíssin les demandes 
mínimes del sector (15 milions) sense èxit. Malgrat això, aconseguim que el Pla director de la DGCD comprometi un 
horitzó d'increment pressupostari, que assolirà al 2018 34 milions. A més cobrim les eleccions municipals (24M), les 
catalanes (27S) amb debats amb els partits polítics, i un qüestionari de posicionament sobre temàtiques de 
migració, pau i drets humans a les espanyoles del 20D.

Participem de forma regular a 4 xarxes territorials i sectorials, i ens adherim a 5 plataformes i campanyes, 
d'entre elles No al TTIP, i Stop Mare Mortum. Desctaca el canvi de nom de la Plataforma Pobresa Zero, que passa a 
dir-se Pobresa Zero-Justícia Global, i enguany fa un gir cap a la incidència establint 12 causes. 

Atenem 915 consultes de la ciutadania, acollim 157 activitats a la seu de 41 d'entitats federades i 13 de no 
federades, i donem suport a 9 plataformes. I apleguem a més de 100 joves a la fira de voluntariat internacional, 
#Tornacanviada 

Gestionem l'Espai Erasme de Janer, cedit per l'Ajuntament de Barcelona a Lafedec.at, perquè aculli
a 11 entitats federades petites i mitjanes que els hi cal ajut. 
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I. QUI SOM

1)  DADES BÀSIQUES

Número de registre: 640 de la secció 2a, Registre de Barcelona, Departament de Justícia 
NIF: G65179608

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  Desenvolupament-FCONGD,  la  Federació  Catalana
d’ONG pels Drets Humans-FCONGDH i la Federació Catalana d’ONG per la Pau-FCONGP. Lafede.cat
recull les experiències i la trajectòria associativa de les 112 organitzacions que integraven aquestes
federacions.  

L'any 2014 es van liquidar la Federació Catalana d’ONG per la Pau-FCONGP i la  Federació Catalana
d’ONG pels Drets Humans-FCONGDH. La única que queda és la  Federació Catalana d’ONG per al
Desenvolupament-FCONGD que l'any 2016 finalitza els compromisos amb els projecte europeus i serà
quan es procedirà a la seva fusió a Lafede.cat o liquidació.

2) MISSIÓ, VISIÓ i VALORS
 
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 – organitzacions per a la justícia global és una xarxa que promou l’acció col·lectiva de
les entitats afiliades. 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 cooperació 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’oportunitats estiguin assegurades. Un
món on prevalgui una cultura de pau, on les relacions estiguin fonamentades en l’ètica de la cura,
en el principi de  no discriminació i en  la solidaritat i la cooperació per superar les relacions de
domini.
Lafede.cat vol contribuir com un referent en aquests àmbits, considerant sempre la seva dimensió
internacional, la interconnexió de les causes de les problemàtiques mundials, i el caràcter global de
les solucions. És per això que prioritzarà el treball en/amb xarxes, aliances i moviments socials.

Lafede.cat  és  una organització  independent,  que  treballa  per  fomentar  una cultura  democràtica
participativa, amb suport social, i amb un Codi ètic i de conducta compartit.

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 es compromet a treballar a nivell intern i a difondre a nivell
extern-, i que són els següents:
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 Participació i cultura democràtica:  disposem de mecanismes transparents i  participatius
per constituir els nostres òrgans de govern, des d’una perspectiva de gènere i de representativitat
intergeneracional, seguint pautes de governança democràtica en els sistemes de presa de decisions,
les activitats i les relacions amb tercers.
 Transparència:  estem obertes a l’escrutini  de l’opinió pública sobre les nostres polítiques,
pràctiques i pressupostos.
 Compromís: amb tota la població, tant de la nostra societat com d’altres,  però amb una
priorització o discriminació positiva envers determinats grups o persones especialment vulnerables o
desafavorides.
 Coherència: entre la nostra identitat, els nostres objectius i els instruments que fem servir.
 Transformació social: tenim la voluntat de ser agents per a la transformació de la societat en
la línia de l’establert a la nostra missió.

3) ORGANITZACIONS FEDERADES

110 organitzacions són membres de ple dret, i sis són organitzacions observadores:

1. ACCIÓ CONTRA LA FAM
2. ACCIÓ DELS CRISTIANS PER L’ABOLICIÓ DE LA TORTURA 
(ACAT)
3. ACCIÓ SOLIDÀRIA I LOGÍSTICA
4. AGERMANAMENT SENSE FRONTERES
5. AIGUA PER AL SAHEL
6. AJUDA EN ACCIÓ (FUNDACIÓ)
7. AKWABA (FUNDACIÓ)
8. ALTERNATIVA INTERCANVI AMB POBLES INDÍGENES
9. AMNISTIA INTERNACIONAL CATALUNYA
10. AÑATUYA
11. ARQUITECTURA SENSE FRONTERES
12. ARTESANS DE PAU
13. ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU (ACPP)
14. ASSOCIACIÓ AMICS UNESCO DE MANRESA
15. ASSOCIACIÓ CATALANA D'ENGINYERIA SENSE 
FRONTERES
16. ASSOCIACIÓ CATALANA PEL LÍBAN
17. ASSOCIACIÓ CATALANA PER A LA PREVENCIÓ I 
TRACTAMENT DE LA TUBERCULOSI AL TERCER MÓN
18. ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU (ACP)
19. ASSOCIACIÓ CULTURA, SOLIDARITAT I PAU – Comunitat 
de Sant Egidi
20. ASSOCIACIÓ D'EDUCACIÓ POPULAR "CARLOS FONSECA
AMADOR"
21. ASSOCIACIÓ D'EDUCADORS EN DRETS HUMANS 
(AHEAD)
22. ASSOCIACIÓ DRET A MORIR DIGNAMENT - CATALUNYA 

(DMD-CAT)
23. ASSOCIACIÓ EXIL
24. ASSOCIACIÓ OIKOCREDIT CATALUNYA
25. ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES D'ESPANYA 
(ANUE)
26. ASSOCIACIÓ POBLES GERMANS DE CATALUNYA
27. BANC DE RECURSOS (FUNDACIÓ)
28. BRAHMA KUMARIS
29. BRIGADES INTERNACIONALS DE PAU DE CATALUNYA - 
PBI
30. CASA DE NICARAGUA
31. CASAL DELS INFANTS
32. CENTRE D'ESTUDIS AFRICANS (CEA)
33. CENTRE D'ESTUDIS AMAZÒNICS (CEAM)
34. CENTRE DE TREBALL I DOCUMENTACIÓ (CTD)
35. CENTRE DELÀS D'ESTUDIS PER LA PAU
36. Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques 
i les Nacions (CIEMEN)
37. CIDOB (FUNDACIÓ)
38. CODESPA CATALUNYA (FUNDACIÓ)
39. COMISSIÓ CATALANA D'AJUDA AL REFUGIAT (CCAR)
40. COMITÈ CATALÀ DE L'ACNUR
41. COMITÈ CATALÀ DE SOLIDARITAT AMB ELS POBLES DEL
PERÚ
42. COOPERACCIÓ
43. CREART
44. CREU ROJA CATALUNYA
45. CRISTIANISME I JUSTÍCIA
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46. DESOS OPCIÓ SOLIDÀRIA
47. EDUALTER - EDUCACIÓ ALTERNATIVA
48. ELCÀLAM
49. ENLLAÇ SOLIDARI
50. ENTREPOBLES
51. ESCOLA DE CULTURA DE PAU
52. ESCOLTES CATALANS
53. ETANE
54. FARMACÈUTICS MUNDI
55. FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS CATALANES AMIGUES 
DEL POBLE SAHRAUÍ – ACAPS-
56. FUNDACIÓ ADRA
57. FUNDACIÓ ADSIS
58. FUNDACIÓ ALDA
59. FUNDACIÓ ALFONSO COMIN
60. FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI
61. FUNDACIÓ GUNÉ
62. FUNDACIÓ INTERED CATALUNYA
63. FUNDACIÓ INTERNACIONAL SOLIDARITAT COMPANYIA 
DE MARIA – FISC
64. FUNDACIÓ MONTBLANC PER A LA PROMOCIÓ DE LA 
DONA
65. FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT – CC.OO.
66. FUNDACIÓ PRIVADA SIDA I SOCIETAT
67. FUNDACIÓ PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT – 
PROIDE-
68. FUNDACIÓ SOLIDARITAT UB
69. FUNDACIÓN EDUCACIÓN Y COOPERACIÓN, EDUCO
70. FUNDACIÓN PRIVADA COMPARTE
71. FUNDIPAU
72. GRUP D'EDUCACIÓ PER LA PAU
73. GRUP DE JURISTES RODA VENTURA
74. IGMAN-ACCIÓ SOLIDÀRIA
75. INSTITUT DRETS HUMANS CATALUNYA (IDHC)
76. JUAN CIUDAD (FUNDACIÓ)
77. JURISTES SENSE FRONTERES
78. JUSTÍCIA I PAU
79. LLIGA DELS DRETS DELS POBLES
80. MANS UNIDES

81. MATRES MUNDI
82. MEDICUS MUNDI CATALUNYA
83. METGES DEL MÓN
84. MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA
85. MÓN 3 (FUNDACIÓ)
86. MOVIMENT PER LA PAU – AOC
87. MOVIMENT PER LA PAU – MPDL
88. NOUS CAMINS
89. NOVA- CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL
90. OBSERVATORI DEL DEUTE EN LA GLOBALITZACIÓ 
(ODG)
91. OBSERVATORI DESC
92. ONG NUTRICIÓ SENSE FRONTERES
93. OXFAM INTERMÓN (FUNDACIÓ)
94. PAGESOS SOLIDARIS (FUNDACIÓ)
95. PEN Club Català
96. PRODEIN (FUNDACIÓ)
97. PROINFANTS – antiga AASARA
98. PROYECTO VISION
99. SANT JUST SOLIDARI
100. SAVE THE CHILDREN (FUNDACIÓ)
101. SED
102. SERVEI CIVIL INTERNACIONAL DE CATALUNYA (SCI-
Cat)
103. SERVEI SOLIDARI I MISIONER
104. SETEM
105. SIOF (Servei d’Informació de l’Objecció Fiscal a la 
Despesa Militar)
106. SOARPAL
107. SONRISAS DE BOMBAY
108. SOS RACISME
109. STOP Bales de Goma
110. SUDS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
111. UNESCOCAT – CENTRE UNESCO DE CATALUNYA
112. UNICEF - Comitè de Catalunya (FUNDACIÓ)
113. UNIPAU – UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE LA PAU
114. VOLS - VOLUNTARIAT SOLIDARI
115. VSF – Justícia Alimentària Global
116. XARXA DE CONSUM SOLIDARI

Entre les Assemblees de 20 de juny i d'1 de desembre s'han incorporat com a membres de ple dret:
 ACCIÓ SOLIDÀRIA I LOGÍSTICA
 FUNDACIÓ GUNÉ
 SANT JUST SOLIDARI
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 CENTRE DELÀS
 SUDS (ERA ENTITAT OBSERVADORA DES DEL 2014)
 DRET A MORIR DIGNAMENT DE CATALUNYA
 ASSOCIACIÓ OIKOCRÈDIT CATALUNYA

S'han donat de baixa: 
 EDUCACIÓ SENSE FRONTERES 
 ASDHA
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II. COM ENS ORGANITZEM? 

1) JUNTA

La Junta  Directiva  és  el  principal  òrgan de representació,  direcció  i  administració  de Lafede.cat.
Executa les decisions preses per  l’Assemblea General  segons es  recull  al  Títol  III,  Capítol  III  dels
Estatuts. 

La Junta la formen onze membres escollits per l’Assemblea i proposats per les seves entitats, amb el
mandat de representar públicament Lafede.cat i defensar els seus interessos, representar els àmbits i
les comissions de treball, i vetllar per la bona gestió de l’entitat en general.

La  Junta  es  reuneix  amb  una  periodicitat  mensual  (el  segon  dimarts  de  cada  mes),  i  manté
comunicació  assídua  per  fer  seguiment  de  l’agenda  política  i  social.  Enguany  s'han  realitzat  11
reunions de junta.

Relació dels membres de Junta 

NOM I COGNOMS

ORGANITZACIÓ 

VOCALIA

REPRESENTANT
d’ÀMBIT/COMISSI
Ó 

GRUPS  DE  TREBALL
INTERNS  /  XARXES-
PLATAFORMES
EXTERNES  ON PARTICIPA PERIODE DEL CÀRREC

MÍRIAM  ACEBILLO
BAQUÉ

Grup d’Educació
per la Pau

Presidència 

Àmbit de Pau

Com. Incidència
GT Llei Acció Exterior
GT Justícia Global Vigent (inici 29/06/2013)

AIDA  GUILLÉN
LANZAROTE

IDHC

Vicepresidència 

Àmbit DDHH

Com.  Seguiment
Codi ètic GT Empresa i DDHH Vigent (inici 29/06/2013)

XAVIER
MASLLORENS  I
ESCUBÓ

Educació  sense
Fronteres

Vicepresidència
(fins 20 de juny
2015)  

GT Llei Acció Exterior
GT Justícia Global 

Plataforma Pobresa
Zero Baixa a partir 20 juny 2015

ANTONI  CABRÉ
SEGARRA

Agermanament
sense Fronteres

Tresorer  (fins  1
desembre)  

Coordinadora  Estatal
d'ONGD-Congde Baixa a partir 20 juny 2015

TONO ALBAREDA

Cooperacció 
Vocal  Gènere
fins 20 de juny;
Vicepresidènica
(des de 20 juny)

Com. Gènere
Com. Incidència

GT Empresa i DDHH

Campanya contra el TTIP
Taula per Colòmbia

Vigent (inici 24/11/2014)

PATRÍCIA CANTARELL
I ROCAMORA

Oxfam Intermón

Secretària  Plataforma Pobresa Zero Vigent (inici 29/06/2013)

JORDI  CALVO
RUFANGES

Justícia i Pau Vocal
Moviments
Socials Àmbit Pau Fòrum Social Català Baixa a partir 20 juny 2015

ALBA CUEVAS BARBA

SOS Racisme

Vocal Educació

Àmbit DDHH

Com. Educació, 
Campanya  Tanquem  el
CIE Vigent (inici 29/06/2013)

QUIQUE  GORNÉS
CARDONA

Enginyeria sense
Fronteres

Vocal
Comunicació Com. Comunicació  GT Justícia Global Vigent (inici 29/06/2013)

JOSEP MARIA ROYO 

Escola  cultura
de Pau

Vocal Incidència

Àmbit Pau

Com.Incidència,  Vigent  (inici 29/06/2013
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ISABEL  MARTÍNEZ
LUNA

Sonrisas  de
Bombay (des de
novembe 2014)

Vocal
Comunicació Com.Comunicació Plataforma Pobresa Zero Vigent (24/11/2014)

MARIA  TRUÑÓ  I
SALVADÓ

UNICEF

Vocal Baixa l'1 de desembre 2015

JOSEFINA DÍAZ PETIT
Metges del Món Vocal  gènere

(des de 20 juny) Com.Gènere Vigent (inici 20/06/2015)

MIGUEL  A.  CASTRO
MORALES

SUDS Tresorer  (des de
20 juny 2015) GT Quotes Vigent (inici 20/06/2015)

LUCA GERVASONNI I
VILA

NOVA

Vocal Vigent (inici 01/12/2015)

2) ÀMBITS, COMISSIONS i GRUPS DE TREBALL 
Lafede.cat compta amb diferents àmbits de treball, comissions i grups de treball com a espais de
participació de les organitzacions federades. En aquests espais es promou la formació interna, el
debat i la reflexió. Tenen la seva pròpia agenda i s'autoregulen seguin els criteris i pautes establertes
al Capítol IV dels Estatuts, i al Capítol III del Reglament de Règim intern. Compten amb una persona
de l’equip tècnic de suport i s'informa de les seves reunions i activitats al Breus Intern, el butlletí de
comunicació interna de Lafede.cat. 

Àmbits 
Segons l’article 30 dels Estatuts, Lafede.cat compta amb tres àmbits de treball que vetllen per donar
seguiment  i  representar  els  tres  eixos  temàtics  de  pau,  drets  humans  i  desenvolupament.  Les
decisions preses als àmbits tenen caràcter consultiu per a la Junta. Tots els àmbits són oberts a
qualsevol entitat federada, i compten cadascú amb un representant de Junta. 

Actualment, es reuneix periòdicament l’Àmbit de Pau, i de manera puntual l’Àmbit de Drets Humans-
DDHH.
 Àmbit de Pau

Vocal de Junta: Míriam Acebillo, Jordi Calvo, Jose Royo
Tècniques de suport: Pepa Martínez, Marina Perejuan

 Àmbit de Drets humans-DDHH
Vocal de Juta: Aida Guillen
Tècnica de suport: Pepa Martínez

Comissions
Les comissions de treball tenen caràcter estable i permanent, i estan formades per les entitats que
voluntàriament s’hi adscriuen i que han de ser com a mínim quatre. La seva constitució s’aprova per
la Junta Directiva, que designa a un membre representant. 

En l’actualitat existeixen 4 comissions 
 Comissió de Seguiment de Polítiques Públiques o Incidència 
Vocal de Junta: Jose Royo
Tècnica de referència: Eulàlia Reguant 
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 Comissió de comunicació
Vocal de Junta: Quique Gornés i Isabel Martínez
Tècnica de referència: Montse Santolino 

 Comissió d'educació transformadora
Vocal de Junta: Alba Cuevas
Tècnica de referència: Georgina Casas

 Comissió de gènere
Vocal de Junta: Maria Cañadas i Tono Albareda
Tècnica de referència: Marina Perejuan

Grups de treball
Són grups puntuals i oberts a totes les organitzacions per tal d’estudiar alguna qüestió concreta, i
que es dissolen un cop assoleixen la seva finalitat. Al 2015 se n'han format dos: 

- GT Empresa i Drets Humans
- GT Persones refugiades

3) LA COMISSIO de SEGUIMENT del CODI ÈTIC i de CONDUCTA

Aquesta comissió té un caràcter especial i està formada per una majoria de membres externs a les
entitats,  que  són  escollits  per  l’Assemblea  i  que  tenen  segons  l’article  27  dels  Estatuts,  com  a
funcions:
a. Promoure el Codi ètic i de conducta i vetllar perquè les organitzacions federades el compleixin.
b. Interpretar els eventuals dubtes que puguin sorgir en l’aplicació del Codi ètic i de conducta.
c.  Analitzar  les  eventuals  queixes  o  denúncies  sobre l’incompliment  del  Codi  ètic  i  de conducta,
emetre dictamen al respecte i tramitar-lo a la Junta Directiva.

Vocal de Junta: Aida Guillen
Tècnica de suport: Arantxa Cardús

Membres de la Comissió de Seguiment del Codi ètic i de conducta
Mercè Claramunt Bielsa, advocada, experta 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.
Enric Prats Gil, doctor i professor de Pedagogia, expert en educació.
Pilar Molina, membre de Cooperacció i representant de les ONG.

4) L’EQUIP TÈCNIC 
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L'oficina tècnica està estructurada en una direcció i quatre àrees de treball. Lafede.cat gestiona dos
projectes  europeus (a  través  de la  FCONGD),  les  activitats  dels  quals  s'integren dins  les  àrees  i
activitats generals. 

-  Direcció:  Pepa  Martínez  (baixa  fins  01/09/2015);  Eulàlia  Reguant  (substitució  des  de  març  a
setembre 2015)

- Àrea de comunicació
Gestió del Projecte UE DevReporter
Coordinació administrativa:  Isabelle Torallas
Coordinació de continguts i activitats: Montse Santolino
Gestió de la web i les xarxes socials: Gemma Garcia
Comunicació Lafede.cat: gestió del gabinet de premsa, de la web i les xarxes socials + suport a la
Comissió de Comunicació: Montse Santolino.
Gestió del projecte de la Diputació de Barcelona: Maties Lorente.

- Àrea d’Incidència
Suport a la Comissió de Seguiment de polítiques públiques i Incidència: Eulàlia Reguant, substituïda
per Daniel Gómez-Olivé.

Gestió del Projecte UE REDDSO +   Suport Comissió d'Educació: Georgina Casas

- Àrea de Serveis
Gestió de l’espai Tàpies, del Punt d'Informació + Suport general a entitats: Marina Perejuan i Arantxa
Cardús 

- Àrea de Gestió interna
Gestió econòmica dels projectes UE DevREporter i REDDSO
Secretaria general i Administració general: Xavier Muriel i successivament Marta Rovira  

 Escala salarial bruta aplicada al personal contractat 

GRUP PROFESSIONAL CATEGORIA SALARI BRUT MENSUAL (35h)
DIRECCIÓ A 2343,84€

TÈCNIC/A C 1675,33€

Lafede.cat compta amb quatre llocs de treball  de caràcter indefinit: tres a temps complert de 35
hores, i 1 a temps parcial de 20 hores. 
Pel que fa a la resta de l'equip, tothom està contractat per la FCONGD, entitat titular dels projectes
europeus.  En aquest  cas tots  els  contractes  són d'obra i  servei  i  estan vinculats  a  l'execució  de
projectes concrets. 

 Projecte UE DevReporter: 2 llocs de treball de temps complert (35 h), i 2 de temps parcial  (16
h i 22,5 h).
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 Projecte UE REDDSO: 1 lloc de treball de 35 h, i 1 a 3h.

Aquest any destaquen els següents canvis a l'equip tècnic :

 L'Eulàlia Reguant en substitució de la Pepa Martínez -que va causar baixa per accident in
itinere-, i posteriorment va causar baixa per ocupació de càrrec públic
 En Xavier Muriel baixa laboral, que va ser substituït per Marta Rovira.

Detall de la situació i dedicació del personal contractat
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Personal voluntari o en pràctiques
Aquest any Lafede.cat ha acollit Maria Torres i Domitilla Delpivo, alumnes en pràctiques del Màster
Màster La Comunicació dels Conflictes Internacionals Armats, els Moviments Socials i la Pau  de la
UAB, per la redacció d'articles periodístics dins el projecte europeu Devreporter. 
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III. QUÈ HEM FET

1) PLA DE TREBALL 2014-2016

A l'Assemblea de 14 de juny de 2014 es va aprovar el Pla de treball 2014-2016, amb aportacions de les
entitats federades, la junta i l’equip tècnic. El Pla de treball estableix objectius i resultats en quatre
grans línies estratègiques. 

Línia 1. Reforçar el lligam del sector amb la ciutadania i els moviments socials: Incidència i
politització
Objectius OE1, OE2, OE3 - Resultats R1 a R7

Lafede.cat vol influir en l’elaboració de propostes i posicionaments polítics basats en la justícia social,
així com en la defensa i la proposta de models de societat en línia amb la justícia social. Lafede.cat ho
farà a través de la incidència política; del seguiment de les polítiques públiques de drets humans, pau
i  cooperació  al  desenvolupament;  i  de  la  participació  a  d'altres  espais  i  xarxes  nacionals  i
internacionals que reflexionin i organitzin accions en aquesta línia. Es tindrà sempre i particularment
en compte treballar amb perspectiva de gènere. 

Línia 2. Enfortir la connexió de les entitats i de Lafede.cat cap a l’exterior
Objectius OE4, OE5, OE6 – Resultats R8 a R12

Lafede.cat vol millorar en transparència i rendició de comptes i per això posarà en marxa un nou Codi
ètic i de conducta, i una eina de transparència i control, així com un Reglament intern. 

Lafede.cat treballarà per incrementar la visibilitat de les entitats federades, millorant les seves eines
de comunicació externa i el seu Punt d’Informació, i posant mitjans per facilitar la participació de la
ciutadania. Lafede.cat treballarà per millorar la relació entre periodistes i ONG a través del Projecte
europeu DevReporter que impulsa la creació d'una Xarxa de professionals  de caràcter transregional.  

Línia 3. Repensar els models de finançament de les entitats
Objectius OE7, OE8 - Resultats R13 a R17

Lafede.cat  impulsarà  debats  sobre  el  model  de  finançament  de  les  organitzacions  i  impulsarà
alternatives per fer-ho més sostenible. S'abordaran temes com el paper de l’empresa privada, la cerca
de fons, o els models d’economia ètica i solidària. Lafede.cat afavorirà models d’autoajuda entitat-
entitat i  de  suport,  oferint  serveis  per  fer  front  a  les  situacions  més  crítiques.  S'estudiarà  la
possibilitat d'impulsar una campanya de suport econòmic a les entitats per part de la ciutadania. 

Línia 4. Reforçar a les organitzacions federades i el seu sentiment de pertinença
Objectiu OE9 – Resultats R18 a R22

Lafede.cat treballarà per fomentar i promoure el coneixement mutu, i per facilitar l’articulació i la
coordinació d’accions. Lafede.cat realitzarà una diagnosi sobre la situació de les organitzacions per
tal de redefinir vies i canals de participació adients. 
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2)  ENFORTIMENT INTERN: PARTICIPACIÓ, COHESIÓ I REFLEXIÓ INTERNES

2.1 PARTICIPACIÓ INTERNA

2.1.1. Assemblea General
Després de les experiències dels darrers dos anys, s'ha decidit marcar 2 assemblees anuals, una per a
la part més administrativa i l'altre més de continguts
a) Assemblea general ordinària (AGO) 20 de juny: Encapçalant l'ordre del dia, vam tenir un espai
de  reflexió  sobre  «La  justícia  global  en  un  món  global»,  on  per  grups  es  va  poder  entrar  en
profunditat en el document «Treballar per la justícia global», que va ser aprovat per la majoria de
l'Assemblea. Per la part més administrativa, vam tenir la substitució de 3 persones de Junta (Xavier
Masllorens, Antoni Cabré i Jordi Calvo) per les 3 persones candidates que s'hi van presentar (Maria
Truñó de UNICEF, Josefina Díaz de Metges del Món i Miguel Castro de SUDS), i en Tono Albareda
(vocal)  va  passar  a  cobrir  la  vicepresidència  que  quedava  vacant.  En  Xavier  Masllorens  va  ser
nomenat representant de Lafede.cat en el Consell Català de Foment de la Pau. Per altra banda, les
organitzacions que van demanar l'ingrés van ser acceptades per majoria (Acció Solidària i Logística,
Fundació Guné, Sant Just Solidari i Centre Delàs) i es dóna de baixa a les organitzacions sol·licitants
(Educació sense Fronteres i ASDHA). A tall informatiu es van presentar les conclusions preliminars de
la Diagnosi de les organitzacions que es va realitzar durant el curs 2014-15. I finalment es van aprovar
els documents següents: Memòria i Comptes anuals 2014, Pressupost 2015 i Pla d'incidència 2015-17.
B)  Assemblea general extraordinària (AGE) l'1 de desembre: a aquesta assemblea vam comptar
amb la  participació  d'en  Xavier  Aldekoa,  periodista,  amb la  xerrada «comunicació  per  la  justícia
global: noves estratègies per a treballar conjuntament periodistes i organitzacions» i després vam
continuar amb la tasca interna d'aprovació d'una persona de la junta directiva (Luca Gervasoni, en
substitució de Maria Truñó), l'aprovació de les altes de les organitzacions que havien demanat l'ingrés
a lafede.cat (Dret a morir dignament de Catalunya i l'Associació Oikocredit Catalunya) i finalment es
fa la proposta de crear un grup de treball de quotes per a repensar el sistema de trams.

2.1.2. Junta directiva
La Junta es reuneix amb una periodicitat mensual (el segon dimarts de cada mes) per fer seguiment
de l'agenda política i agilitar les qüestions més importants. Enguany s'han realitzat 11 reunions de
junta. 
Tres  membres  de  la  Junta  Directiva  han  anunciat  la  seva  sortida  anticipada  el  2015:  Xavier
Masllorens, Antoni Cabré i Jordi Calvo. Les seves vacants van ser cobertes en elecció a l’AGO de juny,
essent la composició final al 2015: Míriam Acebillo Baqué, presidència, Grup d'Educació per la Pau;
Aida  Guillén  Lanzarote,  vicepresidència,  Institut  de  Drets  Humans  de  Catalunya;  Tono  Albareda,
vicepresidència, Cooperacció; Miguel Castro, tresorer, SUDS; Patrícia Cantarell i Rocamora, secretària,
Oxfam Intermon.  I  en  les  vocalies:  Josep  Maria  Royo  (Escola  de  Cultura  de  Pau),  Enric  Gornés
(Enginyeria sense Fronteres),  Alba Cuevas (SOS Racisme),  Isabel  Martínez (Sonrisas  de Bombay),
Josefina Díaz (Metges del Món) i Maria Truñó que ha estat substituïda dins del mateix 2015 per Luca
Gervasoni (NOVA).

2.1.3. Àmbits
.  L'Àmbit  de pau  s'ha reunit  4  cops l'any,  amb una presència  de  8 entitats.  S'ha treballat  i  fet
seguiment de temàtiques com el Pla Estratègic de l'ICIP - Institut Català Internacional per la Pau, que
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enguany ha aprovat el seu Pla Pluriennal 2015-2018; el desenvolupament de les reunions del Consell
Català de Foment de la Pau, el seguiment del conveni amb el CRIPB per beques de formació a les
federades, la preparació de l'acte electoral del 21S, Dia Internacional de la Pau. El juny es va crear un
grup de treball  ad hoc per fer  establir  una estratègia conjunta davant  l'inici  del  procediment de
nul·litat dels convenis signat el 2009 amb l'antiga Oficina de Promoció de Pau i Drets Humans amb
algunes entitats federades, el qual amenaçava de revocar els convenis signats i, per tant, no pagar el
50% dels imports que les entitats ja han executat i  justificat.  Lafede.cat ha fet  seguiment de la
defensa jurídica i també ha coordinat l'estratègia d'incidència institucional per poder trobar una via
de resolució d'un conflicte que fa més de 5 anys que duren, que va tenir el seu cènit amb l'entrevista
que es va tenir el 30 d'octubre amb la consellera Meritxell Borràs en què es va exposar quina era la
situació d'indefensió de les entitats davant aquests impagaments. En aquest grup de treball hi han
participat un total de 10 entitats.

.L'Àmbit  de  drets  humans: durant  aquest  any,  donada  la  dissolució  definitiva  de  la  Federació
catalana d'ONG per els drets humans, no han realitzat cap reunió. El grup ha decidit integrar-se en les
comissions i grups de treball que ja existeixen a Lafede.cat, o a les que es vagin creant, des d'on
aportaran la mirada transversal sobre els drets humans.

2.1.4. Comissions
De manera general, les comissions són espais de reflexió intercanvi de les organitzacions federades
que permeten el coneixement mutu, la generació de discurs i propostes, i el seguiment de l'agenda
política de Lafede.cat. No obstant això, cada comissió té dinàmiques pròpies i diferenciades. 

Comissió d'Incidència 
Destaquen la participació en l’elaboració i  esmenes dels plans anuals i  plans directors; directrius
d’avaluació,  bases  i  formularis;  la  interlocució  amb  altres  agents  socials:  amb  les  principals
administracions catalanes, i agents de polítiques públiques de cooperació (agències, partits polítics,
representants públics) i la generació de coneixements.  En aquest sentit, la comissió ha fet seguiment
i  participació  en  el  procés  d'elaboració  i  aprovació  del  nou  Pla  Director  de  Cooperació  al
Desenvolupament 2015-2018, així com en el Pla Anual 2015 i les bases de la convocatòria de projectes
2015  elaborats  per  l'Agència  Catalana  de  Cooperació  al  Desenvolupament.  Així  mateix,  ha  fet
aportacions al Pla Anual 2015 elaborat per l'Ajuntament de Barcelona.
Al  llarg del  2015 la Comissió també ha centrat  la seva tasca en dinamitzar dos grups de treball
temàtics: la protecció dels drets humans per part les empreses (creat la tardor del 2014) i la resposta
a la crisi europea de les persones refugiades (creat el setembre de 2015). 
Pel que fa al Grup de Treball d'Empresa i Drets Humans s'ha reunit 11 vegades i està participat per
12 entitats. La seva feina s'ha centrat en organitzar dos seminaris al llarg de l'any sobre el paper de
les empreses catalanes a l'exterior. El primers es va fer el 20 de febrer, en què es varen presentar
quins  són  els  criteris  vinculants  existents  en  el  respecte  dels  Drets  Humans-
http://www.lafede.cat/seminari-  empreses-catalanes-a-lexterior-quins-criteris-vinculants-en-el-
respecte-dels-drets-humans/-- El  segon  es  va  fer  el  26  i  27  de  juny,  sota  el  títol  «Quina  marca
Barcelona? Inversions catalanes a l’exterior:  el  cas de Buenaventura», en què es va presentar un
informe elaborat per la Taula per Colòmbia sobre un cas d'una empresa catalana ha estat directament
involucrada amb casos de violació de drets humans –  http://www.lafede.cat/lafede-cat-i-la-taula-
catalana-per-colombia-denuncien-greus-impactes-socials-i-mediambientals-de-lempresa-catalana-
tcb-a-la-ciutat-colombiana-de-buenaventura/. 
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La participació  a  aquest  informe  ha  estat  un  dels  temes  de  seguiment  i  estudi  del  GT,  que  ha
consolidat i  enfortit la seva tasca durant aquest any. Cal destacar la integració del Transnational
Institute d'Amsterdam dins del grup, per tal d'ampliar la proposta al seguiment de les empreses amb
projecció internacional  catalanes.  L'Informe ha permès a  Lafede.cat  com a part  integrant  del  GT
abordar les noves línies que des de Nacions Unides s'estan intentant obrir sobre empreses i drets
humans  a  través  d'un  grup  especialitzat  (http://www.lafede.cat/transnacionals-i-drets-humans-
mobilitzacions-a-ginebra-i-primers-resultats-a-casa-nostra/)Des  de  la  tardor  el  treball  del  grup  de
treball  s'ha  centrat  en  dibuixar  la  creació  d'un  futur  observatori  d'empresa  i  drets  humans  que
garanteixi que el capital català a l'exterior respecte les comunitats locals i l'entorn d'on s'inverteix.
Aquesta posició és la que s'ha defensat també al Grup de Sensibilització Empreses del Consell Català
de Cooperació al Desenvolupament, en les dues reunions que s'han fet durant l'any (8 d'abril i 22 de
setembre) i en les que ha participat Lafede.
D'altra banda, el passat 2 de setembre es va crear el  Grup de treball de persones Refugiades, en
què hi participen un total de 20 entitats federades que treballen en origen, països de trànsit i en
l'acollida a casa nostra. Durant el darrer quadrimestre de 2015 s'han fet un total de 6 reunions, en
què s'han compartit experiències, materials i estratègies per encarar la crisi de refugiades. Fruit del
treball dut a terme s'han publicat una sèrie de documents que es poden trobar al web de Lafede i a
continuació:
- On és el Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència? - http://www.lafede.cat/on-es-el-comite-
catala-dajut-humanitari-demergencia/    
- Crisi dels refugiats: les ONG demanen també recursos per treballar a Síria i els països fronterers -
http://www.lafede.cat/crisi-dels-refugiats-les-ong-demanen-tambe-recursos-per-treballar-a-
siria-i-els-paisos-fronterers/    
-  L’ajuda  a  les  persones  refugiades:  queda  molt  per  fer  -  http://www.lafede.cat/ajuda-a-les-
persones-refugiades-queda-molt-per-fer/    
- Crisi dels refugiats: com estem donant resposta - http://www.lafede.cat/crisi-dels-refugiats-com-
estem-donant-resposta/    
- 10 maneres d’ajudar a les persones refugiades - http://www.lafede.cat/10-maners-dajudar-a-les-
persones-refugiades/    
- Què estan fent les ONG per les persones refugiades? -    http://www.lafede.cat/que-estan-fent-les-
ong-per-les-persones-refugiades/
A  més,  Lafede.cat  ha  participat  al  grup  de  sensibilització  del  Comitè  d'Acollida  de  Persones
Refugiades  de la  Generalitat  de  Catalunya,  creat  el  setembre  de 2015,   des  d'on  s'ha  compartit
l'expertesa de les entitats federades amb les administracions i s'han elaborat documents de referència
per poder donar una resposta el màxim de professional a la crisi humanitària. Durant el 2015 s'ha
participat  a  les  tres  reunions  que  s'han  dut  a  terme  a  la  Direcció  General  d'Immigració  de  la
Generalitat de Catalunya.

Comissió de Comunicació
Aplega fonamentalment a tècnics i responsables de comunicació d'ONG federades.  Participen entre
10 i 12 entitats de manera presencial i 22 fan seguiment online. L'activitat de la Comissió s'ha centrat
aquest any en: 
a) orientar i fer seguiment de les activitats del projecte europeu DevReporter Network com a xarxa
motor i xarxa beneficiària del projecte. En aquest sentit destada la partiicpació de membres de la
Comissió  a  les  trobades  i  seminaris  internacionals  de  Barcelona  (març)  i  Torí  (juny),  i  han  fet
seguiment  permanent  de  l'elaboració  i  discussió  sobre  el  "Vademècum  per  a  una  informació
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internacional responsable" ; El 15 de gener es va organitzar una reunió  oberta de la Comissió a totes
les federades per presentar els criteris per optar al premi/beca de comunicació DevReporter: quatre
de les sis ONG becades formen part de la Comissió  
b) compartir iniciatives, informació i recursos per generar xarxa i cohesió interna ja que només és
el segon any que coincideixen comunicadors/es d'entitats de les tres antigues federacions 
- amb el suport d'un estudiant s'ha fet una primera base de dades de premsa compartida i online 
(provisional)
- Setem (per exemple) va proposar a la resta d'entitats que acollissin estudiants en pràctiques del seu 
curs 'Comunicació Digital per a la Transformació Social'. 
- quatre entitats de la Comissió han publicat reflexions al bloc Devreporter que s'han difós com 
aprenentatge col·lectiu 
Medicus Mundi, Margarida Garcia: Qui va dir que treballar en xarxa fos senzill? 
<https://catalunyadevreporter.wordpress.com/2015/12/21/qui-va-dir-que-treballar-en-xarxa-fos-
senzill/>
Carlos Bajo, CEA:  Malgrat els mitjans, l’Àfrica continua sense ser un país 
<https://catalunyadevreporter.wordpress.com/2015/04/17/malgrat-els-mitjans-lafrica-continua-
sense-ser-un-pais/>
Josep Ramon Giménez, Lliga dels Drets dels Pobles: Darrere el Mobile World Congress: qui parla de la
violència contra les  dones i els infants a la RD del Congo?
https://catalunyadevreporter.wordpress.com/2015/02/26/darrere-el-mobile-world-congress-qui-
parla-de-la-violencia-contra-les-dones-i-els-infants-a-la-rd-del-congo/
Pascale Coissard , CCAR: Atacs al nord de Nigèria: d’on ve la diferència de tractament mediàtic amb 
Charlie Hebdo? 
<https://catalunyadevreporter.wordpress.com/2015/02/04/atacs-al-nord-de-nigeria-don-ve-la-
diferencia-de-tractament-mediatic-amb-charlie-hebdo/> 

c)  coordinar el discurs col·lectiu i difondre les activitats i  posicionaments tant de les entitats
federades com de Lafede.cat en els temes definits al pla de treball com a estratègics
- es van coordinar les propostes de les entitats per al 20 de juny, Dia Internacional de les persones
refugiades http://www.lafede.cat/20j-el-dia-de-dir-si-a-lasil-i-lacollida-i-no-als-cies/
- es van coordinar les propostes sobre com ajudar a les persones refugiades durant l'últim trimestre
de l'any mantenint actualitzada la informació sobre on i com treballen les entitats federades 
d) es van realitzar o facilitar diferents formacions
-  es  va  organitzar  una trobada amb Adrià  Bas,  responsable  de  Solidaris,  que  va donar  consells
pràctics de quina informació fer arribar i en quins formats 
- es va facilitar l'assistència a un taller sobre ciberseguretat en el marc del Free Culture Fòrum (30/10-
2/11)
e) es van derivar demandes de mitjans de comunicació i es va gestionar una demanda col·lectiva:
el programa d'estiu de Ràdio 4 (7 setmanes-7 ONG).  

Comissió d’Educació transformadora
Al 2015 hi ha hagut un total de 8 reunions, i un augment de la participació activa de les entitats, amb
una mitja de 8-9 entitats que han participat de forma presencial a les reunions, i al voltant de 7
entitats que han excusat la seva participació. Als mesos d'abril i juliol no s'han convocat reunions
perquè coincidien amb les trobades educatives «Canviar l'escola per canviar el món» (abril 2015) i el
«Taller l'Educació com a eina de transformació social» (juliol 2015) i s'ha evitat sobrecarregar l'agenda
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de les entitats. 
La comissió ha seguit impulsant el treball conjunt de les entitats a través del bloc #edutransforma al
Diari de l'educació i del Centre de Recursos educatius de Lafede.cat.
El  blog #edutransforma té com a objectius principals el  reconeixement de les ONG com agents
educatius i la visibilització del treball de les ONG en la comunitat educativa. Durant el 2015 s'han
publicat  17  articles,  el  que significa que no  s'ha arribat  als  24 articles  anuals  plantejats  amb la
publicació d'un article cada 15 dies. Les dificultats de les entitats per escriure articles de els seves
activitats ha fet valorar a la comissió noves estratègies per arribar a un mínim de 24 articles l'any.  
El  Centre de Recursos per a una educació transformadora - Cap a una ciutadania crítica i
responsable, s'ha actualitzat amb la publicació d'11 nous recursos durant el 2105.  Donada la gran
dificultat de les entitats per incorporar els seus propis recursos, la comissió d'educació ha valorat la
possibilitat d'incorporar una persona voluntària o en pràctiques per desenvolupar aquesta tasca. Al
finalitzar 2015 encara no s'havia incorporat ningú. 
El  5  i  6  de  juny  de 2015,  un  representant  de  la  comissió  d'educació  ha  participat  a  la  trobada
Ciutadania al poder 3.0: sumem per transformar celebrada a Sevilla amb l'objectiu d'enfortir el
treball col·lectiu, construir complicitats i suports mutus i dissenyar estratègies d'accions conjuntes en
l'àmbit de l'educació transformadora. 
Finalment, s'ha promogut el treball en xarxa, participant en espais presencials i virtuals de reflexió
educativa fomentant i potenciant així l'intercanvi d'aprenentatges i experiències educatives. És el cas
de la participació d'alguns membre de la comissió o de la tècnica d'educació en els següents espais:
- Grup  coordinador  del  Centre  Promotor  de  l'APS.  Des  del  mes  d'abril  de  2015,  la  tècnica
d'educació de Lafede.cat participa mensualment en les reunions d'aquest grup format per entitats
com: GREM-UB, Fundació Catalana de l'Espai, Taula del Tercer Sector,  Federació de Moviment de
Renovació pedagògica, Fundació Escola Cristiana, Minyons Escoltes i Guies o GREDI-UB.
- Seminaris de treball: L'educació per al desenvolupament en els estudis de grau. Construint
una universitat crítica i compromesa. Dos seminaris organitzats per la Fundació Autònoma Solidària-
FAS i l'Associació Catalana d'Universitats Públiques-ACUP (gener 2015 i juliol 2015).
- Seminari: Perspectives Internacionals d'Educació «Quins són els reptes de l'Educació per als
propers 15 anys?» Presentació de l'Informe Global Monitoring Report 2015, organitzat per Unescocat i
la Fundació Jaume Bofill (maig 2015).
- Projecte Educació Post 2015.  Enregistrament del vídeo: L'educació no canvia el  món,  però
canvia les persones que el canviaran. Treball de la comissió d'educació per l'elaboració del text base
per al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=CATZ3S92sv0
- XI Jornada de Cooperació: Dels ODM a la nova agenda de desenvolupament post-2015: Quin
paper per a la universitat?, organitzat per, organitzat per l'Universitat Ramon Llull (maig 2015).
- Participació de la comissió d'educació a la xerrada La Guerra a Síria i les seves conseqüències.
Què podem fer davant la crisi humanitària?. L'educació com a eina de solidaritat, organitzada per
l'Assemblea Groga de Gràcia (novembre 2015)

Comissió de Gènere
És l’espai de participació i treball on es promou al debat-reflexió sobre l’actualitat dels drets de les
dones i la sensibilització en perspectiva de gènere i l’autoformació al sí de la comissió. Enguany s'ha
identificat el pla de treball en l'àmbit de gènere, en quan a accions, actors i xarxes, s'han coordinat
vàries sessions o col·laboracions en trobades d'entitats i s'ha treballat també esmenes a les bases i a
la convocatòria de l'ACCD.
La Comissió de Gènere  està formada per 10 entitats federades.  Enguany han realitzat 10 reunions
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presencials amb una mitjana de participació de 7 entitats.
Les principals activitats de la comissió s'han desenvolupat en tres eixos:
a) Incidència en les administracions: Participació de la comissió al Consell Nacional de Dones de
Catalunya (CNDC), a on participa  la vocal de gènere de la comissió. Participació a la sessió de treball
sobre bases i convocatòria 2015 de l’ACCD. per fer esmenes en coordinació amb les altres comissions
de Lafede.cat.

b)  Autoformació i generació de discurs sobre gènere:  La comissió dedica un espai a compartir
l'Agenda d’actes de les entitats  per crear sinergies entre les federades i  visibilitzar les  accions i
treballs,  i  s’ajuda  a  la  difusió  i  comunicació  de  les  activitats,  projectes  i  iniciatives  de  gènere  i
feminismes. 
Posicionament de Lafede.cat –organitzacions per a la justícia global de cara les eleccions municipals
24 de maig-: s'ha participat en la redacció i treball del document, i en l'acte públic amb la inclusió
d'una pregunta epels partits polítics. 
28  de  setembre  -  Dia  Internacional  per  la  despenalització de  l’avortament. Es  comparteix  la
informació i proposta de manifest Defensar els drets sexuals i reproductius i la despenalització de
l'avortament!  Les dones decidim, la societat recolza i l’estat garanteix!, de la Campanya pel Dret a
l'Avortament.

c) Incidència pública, difusió d'activitats i posicionaments:
Seguiment de la CEDAW- Convenció sobre la eliminació de totes les formes de discriminació contra la
Dona, dins de la: Jornada Beijing+20 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible post 2015, i en
concret la incidència política de les organitzacions de les dones feministes i de drets humans que es
va tenir  en clau d'eradicar  abans del  2030 la pobresa,  la pau i  el  medi  ambient.  (17  de gener a
Madrid). El 9 al 20 de març va tenir lloc una trobada a Nova York que es va anar seguint amb la
compareixença d'alguns membres de les entitats.
Suport al 8 de març – Dia Internacional de les Dones:  Es dona suport al manifest feminista «La
revolució serà feminista o no serà!» i a la manifestació que es convoca des dels col·lectius feministes i
Ca La Dona. L'objectiu és dir prou al sistema patriarcal, masclista i excloent. 
Adhesió al manifest del 25 Novembre-  Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les
dones:El mes de novembre és ja un mes de mobilització social contra les violències masclistes. Aquest
any els actes centrals han estat la Marxa estatal contra les violències masclistes,  el manifest    d  e la
qual  Lafede.cat  ha  subscrit, el  XI  Fòrum contra  les  violències  de gènere celebrat  el  12  al  14  de
novembre a l’Espai Francesca Bonnemaison, i la manifestació del 25N que coordina Ca La Dona.
Participació a les Jornades de WIDE +, a Lafede.cat, 17 i 18 juny:  Quasi  40 feministes d'Amèrica 
Llatina, Àsia i Europa, expertes en diversos camps de la intersecció de gènere i la justícia econòmica 
es van trobar per treballar. Entrepobles, Farmamundi, Metges del Món i Intered Catalunya, totes  
entitats de la comissió de gènere,hi van participar. Alguns punts abordats van ser els nous reptes per 
avançar cap a una veritable agenda feminista global.

Participació a les Jornades Feministes per enderrocar el patriarcat del 19 i 20 de juny, organitzades 
per la Xarxa Feminista, Ca la Dona i Activistes independents. 

Trobada  d'intercanvi  amb  Obduilia  Neira  Guevara,  representant  de  l'Associación  de  mujeres  de
Huancabamba (AMHBA).  El  30 d'octubre  la  comissió  es  va  trobar  amb Obduilia  Neira  Guevara,
defensora de drets  humans i  indígena que,   a través  del  programa d'acollida de CEAR,  ha estat

21

http://www.caladona.org/
http://www.violenciadegenere.org/pcvg/images/stories/pdf/20151016_forum2015_proga3_1610b.pdf
http://marcha7nmadrid.org/ca/manifest/
http://marcha7nmadrid.org/ca/manifest/
http://marcha7nmadrid.org/ca/manifest/
http://marcha7nmadrid.org/ca/manifest/


ESBORRANY MEMÒRIA 2015

acollida pel País Basc i Catalunya amb una agenda per fer incidència. La defensora va reivindicar els
drets humans i el treball de Memòria, Justícia i Reparació dels milers de casos de dones esterilitzades
al Perú durant el Govern de Fujimori.

Àrea d'administració interna
.  Dins del treball anual de la federació cal esmentar també el treball que dia a dia realitza  l'Àrea
d'administració  interna,  que  duu  a  terme  tasques  administratives  que  permeten  el  bon
funcionament:  Seguiment de nòmines i comunicació amb la gestoria encarregada; nous contractes
laborals; contacte i treball amb l'empresa encarregada de prevenció de riscos laborals; arxiu i custodia
de documentació oficial; seguiment dels diferents convenis; comptabilitat, quotes entitats i control de
la caixeta.

2.2. REFORÇ, COHESIÓ I REFLEXIÓ INTERNES

2.2.1. Comissió de seguiment del Codi ètic i de conducta 
Està formada per persones externes i algunes de les entitats i que té com a  objectiu la validació de la
tasca de les organitzacions en relació al compliment d'aquest (ingrés, i validació que els principals
documents constitutius no vulnerin el Codi ètic i de conducta - CEiC).
Durant aquest 2015, aquesta Comissió s'ha reunit 7 vegades i ha realitzat els informes de validació de
les organitzacions que van fer la petició d'ingrés a les Assemblees Generals. 
En aquestes reunions també s'ha estat treballant en tres projectes: un text curt i simplificat de difusió
del CEiC a la ciutadania en general en format punt de llibre; un text una mica més complet per donar
difusió  dins  les  nostres  organitzacions  en  format  calendari,  i  una  eina d'autoavaluació  per  a  les
organitzacions.
Per als tres projectes es va comptar amb la participació d'estudiants en pràctiques de la universitat
(Clara Bargalló i Carolina Ayala) i tot i que estava planificat ser aprovats durant aquest 2015, han
quedat pendents de la seva aprovació i revisió final per part de la Comissió.

2.2.2. Activitats d'anàlisi i comunicació interna 
.  Diagnosi  sobre  la  situació  de  les  organitzacions: Durant  el  segon semestre  de  2014  es  van
publicar els termes de referència (TdR) per a la realització d’un D iagnòstic sobre la situació de les
entitats de la federació amb la voluntat de: a) recollir dades de la situació de les entitats al 2009,
2011  i  2013 ;  b)  recollir  la  prospectiva de les entitats  a 5 anys vista;  i  c)  elaborar  conclusions i
aprenentatges. 
Es va aconseguir la participació de 45 entitats que van omplir l'enquesta, i que representen quasi un
40%  de  les  entitats  federades.  L’enquesta  online  estava  estructurada  en  5  grans  blocs:  1)  les
característiques bàsiques de les entitats; 2) la tipologia relacional de les entitats; 3) els impactes
econòmics i laborals que ha deixat la crisi econòmica; 4) les mesures preses en front a la mateixa; i 5)
el paper que s'espera de Lafede.cat. 
D'un costat els resultats obtinguts han permès actualitzar les dades específiques sobre les entitats
durant un període que es considera clau de la crisi, i a on destaca que la majoria de les entitats
federades són associacions (64%), que treballen majoritàriament en cooperació internacional (25%) i
en la defensa i promoció dels drets humans (23%), tot i que un 53% afirma que no desenvolupen
directament  projectes  sobre el  terreny.  En qüestió  econòmica hi  ha hagut  un decreixement  molt
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marcat al 2013 del finançament de la Generalitat, que un 33% de les entitats han resolt retallant en
primer lloc personal contractat. Pel que fa a la pertinença a xarxes, un 72% està en alguna plataforma
a més de Lafede.cat, i a aquesta darrera li demanen sobretot formació interna, espais de coordinació i
representar al sector.
Tot i que es van realitzar 3 reunions de tractament de les dades amb el grup consultor, la incorporació
d’alguns  d’ells  a  llocs  de  responsabilitat  pública  (a  arrel  de  les  eleccions)  han  deixat  el  procés
inacabat. Per aquesta raó no s’ha realitzat la publicació del diagnòstic com es tenia previst, tot i que
es compta amb les dades que resulten molt útils a l'intern de Lafede.cat.

. En el marc del projecte europeu REDDSO i a arrel del Diagnòstic sobre la situació de l’EPD a les
escoles es va plantejar identificar necessitats educatives des de les ONG. Per això s'ha organitzat el
taller  «L'educació  com a  eina  de  transformació  social».  Amb la  participació  de  30  persones  i  4
convidats de Catalunya, Irlanda i Bolívia, el taller es va organitzar amb l'objectiu de reflexionar sobre
les  estratègies  i  reptes  de  l'educació  com  a  eina  de  transformació  social  i  explorar  objectius  i
interessos comuns amb d'altres organitzacions. Els resultats plantegen reptes a diferents nivells, com
ara la necessitat de sortir de la zona de confort per ser més innovadors en la vinculació d'allò local i
global en les propostes educatives; o la necessitat d'avançar en propostes on els participants siguin
protagonistes en tot moment. El treball en xarxa per incidir en les polítiques públiques i fomentar la
solidaritat internacional, o la generació d'espais de reflexió per millorar les pràctiques educatives han
estat aspectes destacats pel que fa al rol d'incidència educativa de Lafede.cat.  

. Breus interns: per a garantir la participació, coneixement i informació a les entitats federades, s'ha
comunicat setmanalment a les entitats federades les notícies rellevants i  vinculants de Lafede.cat
dels espais de participació, les activitats i accions a promoure i l'agenda compartida de reunions i
participacions com a Lafede.cat i en el sí de Lafede.cat. Aquesta també s'utilitza com a eina oficial de
comunicació de les Assemblees, amb els enviaments de la convocatòria i la documentació necessària.
Aquest  any  s'han  realitzat  56  números,  i  s'ha  difós  a  402  adreces de  les  116  organitzacions
federades.

. Grups Google per a les comissions i grups de treball: Per a totes les comissions i grups de treball
disposem de llistes de distribució per a facilitar la seva feina i també son utilitzades per a poder
agilitzar certes informacions i  comunicacions de les organitzacions que en formen part.  Com per
exemple durant aquest 2015 s'ha creat la llista de “Espai Entitats Erasme de Janer”, per a poder fer la
gestió de l'Espai compartit per organitzacions federades. També s'ha creat el grup «Refugiades», per a
poder gestionar conjuntament tot el treball realitzat des de Lafede.cat i les seves organitzacions per a
les  persones  refugiades.  I  també  el  grup  “TORNACANVIADA”  amb  les  adreces  de  les  entitats
participants, per a gestionar correctament l'activitat.

Activitats de reflexió sobre Justícia Global 
. Formació sobre el  paper de les empreses i els drets humans,  s'han realitzat un seminari i unes
jornades a més d'un diagnòstic que ha permès copsar les conseqüències d'aquestes sobre Justícia
Global:
. Seminari intern «Empreses catalanes a l'exterior: quins criteris vinculants respecte als drets
humans?», realitzades el dia 20 de febrer 2015, a on van intervenir experts en la matèria com Antoni
Pigrau(URV); Lydia Fernanda Forero; Sonja Vartiala (ambdós del TNI). El seminari intern va abordar
els mecanismes jurídics per respectar els drets humans a l'exterior, la resolució a NNUU del Consell de
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DH, i experiències internacionals. El Seminari estava dirigit a entitats de Lafede.cat i la Taula per
Colòmbia (ANNEX 9) http://www.lafede.cat/wp-  content/uploads/2015/02/fedecat_feb20.pdf
. Jornades «Quina marca Barcelona? Inversions catalanes a l'exterior: el cas de Buenaventura
Colòmbia», realitzades conjuntament entre la Taula per Colòmbia i Lafede.cat durant els dies 26 i 27
de juny 2015.  A aquestes  jornades  es  va conèixer  el  testimoni  directe  d'Hèctor  Epalza bisbe de
Buenaventura, Alenxander lópez senador colombià, Leyla Andrea Arroyo de PCN, i Rocío Segura líder
veïnal. També es va conèixer el resultat de l'Informe Buenaventura, elaborat  sobre la situació de
l'empresa catalana que opera al port de Buenaventura, així  com la violació de drets humans que
pateix aquesta zona deprimida de Colòmbia.

. Taller sobre Justícia Global amb l'entitat Farmamundi.  Lafede.cat acullí el 4 i 5 de febrer a la
seva  seu  un  taller  específic  organitzat  per  Farmamundi  i  dirigit  a  alumnes  de  l'ETP  Xavier  amb
l'objectiu d'explicar definir el concepte de justícia global des del treball pràctic i específic d'algunes
entitats,  a  través  de  les  seves  campanyes,  accions,  xerrades,  incidència,  el  treball  en  xarxes.  La
participació a cada sessió va ser d'una trentena d'alumnes.
.  Aquest 2015 Lafede.cat ha realitzat un dossier informatiu sobre les formacions que les entitats
federades ofereixen a la ciutadania, amb una doble intenció: a) d'un costat poder recollir informació
per al punt d'informació; b) de l'altre, detectar temàtiques semblants, o fins i tot buits que no estan
coberts, per tal de que les entitats que vulguin puguin coordinar agendes de cursos. Aquest dossier
ha estat publicat a la web:  http://www.lafede.cat/wp-content/uploads/2016/02/Oferta-formativa-
2015_2016.pdf

2.2.3. Suport i reforç de les entitats federades
. Beques de formació CRIPB: Any de continuïtat del conveni de col·laboració signat entre Lafede.cat
i el CRIPB- Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona- que ofereix cursos de formació
especialitzats, amb dues places becades per a les entitats de Lafede.cat. La difusió i informació de
l'accés a  les beques ha estat pels  canals  de comunicació de Lafede.cat interns   (Breus)  i  extern
(Intetercom). Els cursos promoguts el 2015 han estat:
Curs d'eines pràctiques per promoure canvis positius en entorns complexes i el curs de formació en
reintegració i seguretat de base comunitària, beca atorgada a l'Associació catalana per la pau.
Curs de formació sobre processos de desarmament, desmobilització i reintegració d'ex-combatents,
beca atorgada al Centre d'Estudis per la pau.
. Beques de  formació EstArter - Associatiu: Lafede.cat, en coordinació amb la UAB, l'IGOP, el CNJC
i el  Consell  d'Associacions de Barcelona,  participa a la formació Estarter-  Associatiu,  que facilita
coneixements i eines pràctiques a partir de tres vèrtex: empreses i cooperatives d’economia solidària;
moviments socials i associatius; i universitat, amb vocació transformadora i de canvi alternatiu. El
2015 des de Lafede.cat s'han promogut 2 beques tal de facilitar l’accés a membres d’entitats, amb el
compromís de transmissió del treball cap a les seves organitzacions. L’objectiu és generar reflexió
sobre la base social, la qualitat democràtica a les entitats, els lideratges i relleus interns, o el treball
en  xarxa.  Enguany  Lafede.cat  ha  participat  en  el  mòdul-seminari  sobre  associacionisme.  S'han
realitzat 2 reunions de coordinació in situ, i contactes online, i s'ha preparat la sessió Compromís a
l'associacionisme. A més del seminari, Lafede també va participar a la taula-diàleg realitzada junt amb
Som Energia,  per  compartir  experiències  sobre planificació estratègica i  reptes,  dirigida a d'altres
entitats amb experiència.
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3) PROJECTES EUROPEUS
Tot i que els objectius dels projectes europeus estan recollits al Pla de Treball general, pel gran volum
d'activitats que acumulen s'ha considerat oportú recollir les seves activitats en un apartat especial.
Tots  dos  projectes  comparteixen  socis  europeus  i  un  plantejament  similar:  construir  xarxes
d'educadors/es  i/o  comunicadors/es  i  periodistes  a  partir  d'activitats  d'investigació,  formació  i
intercanvi.  Aquests  projectes  han  permès  obrir  les  portes  d'Europa  al  sector:  apropar  socis  i
experiències europees en un moment de necessitats de finançament, i donar a conèixer les propostes
de les ONG, les administracions, i els mitjans catalans i projectar al país a nivell europeu. 

3.1 REDDSO- Regions per l’Educació pel Desenvolupament Sostenible i Solidari
El  projecte  REDDSO ha  finalitzat  les  seves  activitats  aquest  2015.  Dins  el  projecte  s'ha  seguit
treballant en la consolidació d'una xarxa que treballi per la implementació de l'Educació de la Justícia
Global a l'educació formal.  L'elaboració de la “Guia APS, Pau, Drets Humans i Solidaritat – Noves
propostes  d'Educació per a la Justícia  Global”;  l'organització de la Trobada de REDDSO «Canviar
l'escola  per  canviar  el  món»;  o  la  Comissió  REDDSOCAT  que  ha  seleccionat  les  5  experiències
catalanes per ser publicades a la Plataforma RealGlobe, han fet possible la construcció d'aquesta
xarxa informal on hi participen a més de Lafede, el Departament d'Ensenyament (soci del projecte
europeu),  l'Ajuntament  de  Barcelona,  l'Agència  Catalana  de  Cooperació  al  Desenvolupament,  la
Universitat de Barcelona i el Centre Promotor de l'Aprenentatge Servei (vinculat a la Fundació Jaume
Bofill). També en el marc del projecte, Lafede va organitzar al juliol un seminari de treball adreçat a
les ONG principalment per debatre sobre «L'Educació com a eina de transformació social»
Per tal de difondre les activitats dutes al REDDSO a Catalunya, el projecte ha comptat amb el blog
Kabila-Aprenentatge  Servei  per  a  la  transformació  social  (http://reddsocat.blogspot.com.es/)
que té com a objectiu servir de plataforma de comunicació interna i externa del projecte REDDSO a
Catalunya, de manera que les notícies publicades estan lligades al projecte. El bloc inclou un espai
per compartir  experiències educatives.  Durant el  2015 s'han publicat 5 notícies i  18 experiències
educatives innovadores. 
Destaca també l'organització de la Trobada «Canviar l'Escola per canviar el món» en la que hi han
participat més de 100 persones i s'han presentat un total de 18 experiències educatives al voltant
dels següents eixos temàtics: cultura de pau, drets humans, gènere, medi ambient, interculturalitat i
sostenibilitat econòmica i social. La trobada, que ha despertar molt d'interès va posar de manifest la
necessitat i pertinença d'aquests espais d'intercanvi i de que institucions, entitats o projectes (com
ara el REDDSO) els impulsin. 
Lafede.cat ha participat també al taller celebrat a Senegal el 6 de juny de 2015  "EDD-SI, quines
integracions possibles?". Núria  Gómez tècnica de la Fundació Akwaba i  membre de la comissió
d'educació, ha representat a Lafede.cat al taller, on ha pogut compartir experiències i reflexions amb
mestres, representants del govern i representants de la societat civil de diverses regions implicades en
el projecte REDDSO (https://reddso.wordpress.com/): Senegal, Piemont, Roine-Alps i Catalunya. 
El Fòrum final del projecte ha tingut lloc a Torí al novembre de 2015 i hi ha participat una delegació
de 14 persones des de Catalunya, entre elles 4 professores, 3 representants d'ONG, 2 representants
de les administracions col·laboradores del projecte i la coautora de la Guia d'APS i Educació per a la
Justícia Global. En el marc del Fòrum s'han compartit els resultats del projecte a les 4 regions i a nivell
interregional, amb la presentació de la sistematització del projecte i de la Plataforma de recursos
educatius RealGlobe. Els participants també han pogut treballar en grups al voltant de temes com el
valor afegit del treball en xarxa entre l'educació formal i informal, la interrelació entre les diferents
temàtiques de l'EDD-SI, el valor afegir de la dimensió intercultural en aquest tipus de projectes o la

25



ESBORRANY MEMÒRIA 2015

seva dimensió sistèmica i interdisciplinària. 
L'elaboració de la Guia APS, Pau, Drets Humans i Solidaritat – Noves propostes d'Educació per a
la Justícia Global per part de la Laura Rubio i la Laura Lucchetti, pedagogues i membres del GREM-
UB.  La guia  s'ha elaborat  gràcies  al  treball  coordinar  entre  l'Ajuntament  de Barcelona,  el  Centre
Promotor d'APS, el Consorci d'Educació de Barcelona, el GREM-UB i Lafede.cat que s'han constituït en
un grup motor que ha acompanyat el  treball  de les autores i  de les entitats que participaven al
Seminari d'APS impulsat per la Direcció de Justícia Global i Cooperació de l'Ajuntament de Barcelona, i
que ha servit de base per a l'elaboració de la Guia. Les experiències incloses a la Guia són una mostra
del treball i la contribució de les ONG a l'àmbit educatiu. El contingut de la Guia ha servit per elaborar
el  text  publicat  juntament  amb  la  sistematització  interregional  del  projecte  REDDSO  i  la
sistematització  de  les  regions  sòcies.  Enllaç  a  la  Guia:  http://www.lafede.cat/wp-
content/uploads/2016/02/guia_pau_web-1.pdf
La coordinació del REDDSO es disposa en els següents espais:
.  La  Comissió  REDDSO-CAT  (comissió  regional  a  Catalunya):  durant  el  2015  s'ha  reunit  dues
vegades, la primera al més de març amb l'objectiu d'avaluar el Taller «Canviar l'escola per canviar el
món» i de treballar en els criteris de selecció de les experiències per a la plataforma RealGlobe. A la
segona reunió del mes d'octubre, s'han seleccionat les 5 experiències catalanes que s'incorporaran a
la  plataforma RealGlobe.  A  Catalunya el  projecte  no  preveia  el  finançament  de projectes  de  les
entitats, de manera que la selecció de les experiències s'ha fet a partir de les propostes innovadores
presentades al Taller «Canviar l'escola per canviar el món» del mes d'abril. Les experiències que han
estat seleccionades són:
 Pam a pam, construeix el teu mapa de consum col·laboratiu (SETEM)
 #desfemlesdesigualtats. Aprenentatge creatiu per a la ciutadania global (Fundació Akwaba)
 Som migrants (Edualter)
 Boet contra la fam (Oxfam Intermon)
 L'aprenentatge servei com a eina de transformació vers les violències de gènere (Plataforma
unitària contra les violències de gènere)
. El Grup de treball internacional (GTI) aplega a representants de les 3 comissions regionals. Durant
el 2015 s'ha reunit una vegada, el maig de 2015 a Torí. L'objectiu de la reunió ha estat la reflexió i
elaboració dels criteris de selecció de pràctiques educatives innovadores per publicar a la plataforma
RealGlobe.  Des  de  Catalunya  ha  participat  una  delegació  de  6  persones:  3  persones  de  les
institucions  que  lideren  el  projecte,  una  representant  de  les  administracions  públiques
col·laboradores, una de les ONG, i una de les autores de la sistematització a Catalunya. 
. El Comitè de pilotatge (COPIL) aplega als socis impulsors del projecte. El 2015 s'han celebrat dues
reunions  presencials  a  la  ciutat  de  Torí,  una  al  més  d'abril  i  l'altre  al  novembre,  i  nombroses
teleconferències.  Des  de  Catalunya  s'han  desplaçat  els  responsables  del  projecte  tant  del
Departament com de Lafede.cat.

3.2  DevReporter-  Xarxa  de  periodistes  i  professionals  de  la  comunicació  per  al
desenvolupament 
El projecte DevReporter és un  projecte europeu a tres regions europees (Catalunya, Rhône-Alpes-
Piamont) de tres anys (març 2013-març 2016) on la Lafede.cat és el cap de consorci. Aquest projecte
vol contribuir a la millora de la qualitat informativa dels  mitjans de comunicació europeus sobre la
cooperació internacional i les temàtiques relacionades amb el desenvolupament, i a millorar l'impacte
de la comunicació de les ONG. Els seus objectius estan en línia amb els del Pla de treball en els
àmbits de reforç de les capacitats de les organitzacions federades, i de la millora de la difusió i el
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coneixement social de les seves activitats.  Els objectius principals el 2014 eren recollir i sistematitzar
coneixement i compartir-ho amb els actors clau (comunicadors i periodistes), i millorar les capacitats
d'aquests. 

. Lafede.cat, a través del projecte europeu Devreporter Network-Xarxa de periodistes i professionals
de la comunicació per al desenvolupament,  amb cofinançament de l'Ajuntament de Barcelona i de
l'ACCD, lidera  la  creació  d'una  xarxa  transnacional  i  transregional  de  professionals  de  la
informació i la comunicació, amb socis de  Rhône-Alpes i Piemont. El projecte té com a objectiu
garantir la presència i la qualitat d'informacions periodístiques sobre països empobrits, cooperació
internacional i desenvolupament, i  augmentar l'impacte que la comunicació de les ONG. 
Durant  el  2015  les  principals  accions  del  projecte  han  estat  la  creació  d'un  document  de
recomanacions per a un periodisme internacional de qualitat, que hem anomenat «Vademècum per
a una informació internacional responsable». L'elaboració del «Vademècum» va iniciar en base a
les conclusions extretes dels estudis de diagnòstic elaborats a cada regió al 2013. Durant un Taller
celebrat a Barcelona (http://devreporternetwork.eu/ca/de-nouvelles-alliances-pour-une-information-
plus-juste /
https://www.youtube.com/watch?v=lF_3XFiMvww) el març de 2015, es van discutir sobre 10 eixos
que  es  continuarien  treballant  3  mesos  després  al  Fòrum  Internacional  de  Torí
(https://catalunyadevreporter.wordpress.com/2015/06/26/periodisme-i-desenvolupament-camins-
que-es-troben-a-tori/ i  http://devreporternetwork.eu/ca/formation-et-echange-de-bonnes-pratiques-
au-forum-international-devreporter-network/).  A  més  d'aquestes  trobades  interregionals,  el
document s'ha anat discutint en diferents reunions i seminaris regionals, arribant a ser elaborat i
validat finalment per més de 80 professionals de la comunicació d'entitats i més de 200 periodistes a
les 3 regions. La col·laboració d'ambdós àmbits és el principal factor d'innovació del projecte i per
tant també del document, el  qual ha estat acollit  molt positivament per la Federació Europea de
Periodistes qui en farà difusió entre els seus més de 300.000 afiliats. Al llarg del projecte s'ha anat
validant i compartint el document, de tal manera que a la finalització del projecte, el Vademècum ha
estat assumit per a un gran nombre d’entitats i associacions que han col·laborat amb el projecte:
“Clubs de la Presse” de diferents departaments de Rhône-Alpes, Col·legi de periodistes de Catalunya,
Stampa Subalpina, Federació Europea de Periodistes, xarxa “Médias Citoyens”, etc. Aquestes entitats
i els tres socis principals del projecte s'han compromès a estendre’n la seva difusió i repercussió. 

Per la coordinació del Devreporter es conta amb el Comitè Català Devreporter
A Catalunya, durant el 2015, el Grup de Treball Regional o Comitè Català Devreporter és el grup de
coordinació  i  seguiment  del  projecte  europeu  de  comunicació  Devreporter.  Està  format  per  5
persones de la FCONGD-Lafede.cat (2 membres de Junta i 3 d'equip tècnic), 2 persones de l'Agència
Catalana  de  Cooperació  al  Desenvolupament,  2  persones  de  l'Ajuntament  de  Barcelona,  2
investigadors del UIDESP (Universitat Jaume I), 1 investigador de l'Observatori de la Cobertura de
Conflictes (Universitat Autònoma de Barcelona), 1 persona del Col·legi de Periodistes de Catalunya i 1
persona  del  Sindicat  de  Periodistes  de  Catalunya,  i  3  periodistes  de  mitjans  catalans  (TV3,  El
Periódico,  La  Independent).  Enguany  la  seva  activitat  s'ha  centrat  principalment  en  les  Beques
Devreporter. En base al reglament establert l'any anterior, el Jurat (pràcticament coincident amb els
membres del Grup de Treball) ha valorat i escollit els 6 projectes periodístics guanyadors, en base a
un treball individual que es va posar posteriorment en comú en una reunió. D'aquesta en van sortir
els 6 projectes guanyadors,  els quals posteriorment el  jurat també valoraria un cop finalitzats (a
finals  d'any)  per  tal  de  decidir  el  reportatge  guanyador  a  nivell  de  Catalunya.  Amb  aquests
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reportatges  elaborats  en  diferents  formats,  es  compta  amb  exemples  de  «bones  pràctiques
informatives», que s'han difós als mitjans catalans, com també a nivell estatal i internacional.
Durant el 2015 les principals accions del projecte  han estat:
-  la  creació  del  document  de  recomanacions  per  a  un  periodisme  internacional  de  qualitat
«Vademècum per a una informació internacional responsable»,
- el llançament i la gestió de les Beques Devreporter, l'elaboració dels 6 reportatges becats i la seva
difusió als mitjans.  La informació de les Beques i els reportatges becats es poden consultar en el
següent enllaç: http://devreporternetwork.eu/ca/grant/
- la gestió d'un mòdul de formació a estudiants del postgrau "La comunicació dels conflictes i la pau"
sota el títol "La informació sobre el sud: evolució i noves tendències" els mesos de febrer i març de
2015.  

4)  INCIDÈNCIA EN POLÍTIQUES PÚBLIQUES
El procés d'assumpció del concepte de justícia global no només no ha disminuït l'acció d'incidència
sinó que l'ha augmentada. A més de participar als espais sectorials històrics (pau i cooperació), s'ha
ampliat la cartera de temes en què fer seguiment parlamentari i especialment aquest any, a nivell de
programes electorals (pobresa, empresa i drets humans), i la conjuntura política ha obert nous espais
estratègics on s'ha volgut incidir (refugiats i polítiques d'acollida a migrants). 

4.1 INTERLOCUCIÓ I PARTICIPACIÓ EN ESPAIS DE REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
. Generalitat de Catalunya 
Després d'un llarg període de conflicte, des de l'any anterior ja s'havia normalitzat la relació amb la
Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i la seva Agència (ACCD). També s’han dut a
terme reunions amb  l’ICIP per aprofundir en un pla estratègic treballat amb diferents actors, d'entre
ells Lafede.cat.

Tanmateix la principal interlocució amb la Generalitat ha estat a través de la Direcció General de
Cooperació  al  Desenvolupament  (DGCD),  i  la  seva  Agència  (ACCD)  amb  qui  s’han  mantingut
contactes i reunions regulars per tractar temes específics. D’entre aquests destaquen amb la Direcció
General sobre la convocatòria 2015 i les formacions sobre enfocament de drets i de gènere, que es
van realitzar el 21 i 28 d’abril, i el 18 i 20 de maig; i posteriorment per a la seva avaluació (6 d’octubre).
També cal esmentar les reunions per tancar els darrers detalls del nou Pla Director (PD) 2015-2018 i el
Pla anual 2015. En concret, respecte al PD es va treballar la proposta manifestada per Lafede.cat al
Consell de cooperació d’establir un horitzó pressupostari durant els 3 anys d’execució del PD (i no
només durant el primer, com inicialment es va fer). Això va implicar diverses reunions amb la Direcció,
així com fer una ronda amb els partits amb representació parlamentària i el Conseller Homs abans de
l’aprovació del PD i dels pressupostos al Parlament (mes de febrer). Finalment el 22/04 el Parlament
va aprovar el PD incloent un escenari de creixement pressupostari. 

 - Consell de Cooperació per al Desenvolupament (CCD). Durant el 2015 s’han convocat 2 reunions
d’aquest Consell (08/05 i 17/12). La primera per abordar l’aprovació del Consell del Pla director, i la
segona de seguiment. Des de la federació han participat els nostres representants Míriam Acebillo,
Aida Guillen, Xavier Masllorens i en Francesc Mateu, i s’ha sumat Tono Albareda escollit a l’Assemblea
General i Junta de juny. 
En el marc del Consell de Cooperació i arrel d'una moció aprovada al Parlament a finals de 2013, es va
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crear un grup de treball per elaborar un Pla de Sensibilització de l'empresa catalana a l'exterior. 
Aquest grup s'ha reunit dues vegades (08/04 i 22/09). i hi han participat dues persones de 
Lafede.cat: en Jordi Calvo, membre de la Junta, i l'Eulàlia Reguant de l'Equip Tècnic.
A més s’ha realitzat una reunió del  Consell d’Administració (20/03), amb l'assistència d'en Francesc
Mateu en nom de Lafede.cat; i dues reunions del CCAHE (17/09 i 16/11) -amb en Josep Maria Royo
com a representant de Lafede.cat- a petició de Lafede.cat, per coordinar les accions cara a la crisi de
refugiades de Síria, que van concloure amb l’anunci per part de la DGCD de l’aprovació de 7 projectes
en origen.

 -  Consell  de Foment de la  Pau s’han realitzat  2 reunions del  Consell  (25/03 i  14/07)  a on la
federació ha participat amb els seus representants Pere Ortega, Aida Guillen, Míriam Acebillo i Xavier
Masllorens. L’agenda ha estat centrada en la elaboració del Pla Director Pluriennal de l'ICIP 2015-
2018. Prèviament, al febrer Lafede.cat junt amb tots els membres del CCFP van ser convocats a una
reunió per l'ICIP, qui els hi va demanar assessorament per la seva elaboració.

-  Oficina  de  Memòria  i  Pau  la  paralització  d’aquesta  oficina  des  de  la  seva  intervenció
administrativa, han suposat la suspensió de l’adjudicació total o parcial de projectes a entitats. Des
de Lafede.cat s'ha coordinat durant la segona quinzena de 2015 reunions amb assessors jurídics, a
arrel de l’anunci de l’Oficina a algunes entitats de revocar els convenis aprovats el 2009. Per abordar
aquesta  situació  han  calgut  reunions  internes  amb  entitats  afectades  (29/06),  i  sol·licituds  de
reunions amb el  seu director,  Sr.  Miquel  Puig,  i  s’han aprofitat d’altres espais com el  Consell  de
Foment de la Pau per demanar aclariments sobre aquests tràmits. Finalment el 5 de novembre es va
realitzar una reunió amb la consellera Meritxell  Borràs i  representants de Lafede.cat, entre ells la
vicepresidenta Aida Guillen i el representant d’entitats Jordi Noè. Durant aquest segon trimestre les
entitats van presentar al·legacions que encara no s’han resolt.

. Ajuntament de Barcelona  
La  principal  interlocució  ha  estat  amb  la  Direcció  de  Cooperació  Internacional  amb  qui  s’han
mantingut contactes regulars i reunions per tractar temes específics com ara les convocatòries i nous
formularis (presentades els 12 i 19/01; i llençades el 23/01), que es van resoldre al juliol, i el Pla Anual
2015 a l'abril. 
Destaquem la inauguració el 17 de febrer de l’espai Erasme de Janer, espai cedit per l’Ajuntament, i
compartit  per  11  entitats  federades  amb  una  d’externa,  l'Associació  de  Famílies  monoparentals.
Aquest  espai  també  ha  suposat  una  càrrega  significativa  per  a  Lafede.cat,  quant  a  la  gestió  i
assumpció de despeses.
A diferència de l’any anterior, la celebració de les eleccions municipals ha suposat una aturada dels
possibles contactes i reunions amb les persones responsables de les regidories, a l’espera dels nous
nomenaments. En aquest sentit, Lafede.cat va realitzar la primera reunió el 28 de juliol amb el nou
regidor, Sr Gerardo Pisarello, acompanyat d’en Eloi Badia i el director en funcions, i en Felip Roca,
director en funcions, a on es van compartir les primeres línies d'actuació del nou consistori, i el canvi
de  nom  de  la  Direcció.  Posteriorment  es  va  mantenir  una  nova  reunió  el  28  de  setembre  més
operativa  amb en  Felip  Roca  i  l'Eloi  Badia  a  on  es  van  abordar  la  resolució  i  incidències  de  la
convocatòria 2015 i l’assoliment del 0,7% per part del consistori. En relació a aquest darrer punt, el 19
d'octubre  l’Ajuntament  va  celebrar  una roda de  premsa anunciant  l’assoliment  del  0,7% del  que
Lafede.cat se'n va fer ressò.  (veure:  http://www.lafede.cat/lajuntament-de-barcelona-augmenta-la-
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partida-de-cooperacio-fins-al-07-i-reorienta-la-direccio-general-cap-a-la-justicia-global/).
Cal destacar com la crisi de refugiats, que ha estat directament entomada per l’Ajuntament a través
del Programa Barcelona ciutat refugi, i ha obert una nova interlocució amb el consistori, que durant el
2015 s’ha concretat en una reunió tècnica amb el seu responsable, Ignasi Calbó junt amb Cristina
Corredeira,  tècnica  de  la  Direcció  de  Justícia  Global  i  Cooperació,  a  fi  d’intercanviar  i  concertar
polítiques en relació a la crisi humanitària de les persones refugiades.

- Consell Municipal de Cooperació Internacional al Desenvolupament. S’ha realitzat 1 reunió de la
permanent  (30/04)  a  la  que  ja  hem  assistit  com  a  Lafede.cat  amb  els  representants  Xavier
Masllorens, Míriam Acebillo, Jordi Calvo, Alba Cuevas i Antoni Cabré. 
S'ha  mantingut  la  presència  al  Grup d’empresa vinculat  al  Consell,  que  ha  realitzat  enguany  4
reunions  (16/03, 28/07, 28/10 i 10/12) amb l'objectiu de definir el projecte pilot realitzat a Moçambic
entre  una  entitat  sense  ànim  de  lucre  (Enginyeria  sense  Fronteres),  i  una  empresa  catalana  de
caràcter social per fer una intervenció en millora de l’atenció al tractament de residus urbans a la
zona del mercat de Maputo.
Per  últim  s’ha  continuat  amb  l’oferta  de  dues  beques  per  a  entitats  federades,  per  a  l’accés  a
formacions especialitzades realitzades en el marc del  CRIPB, sobre conflictes internacionals. Per a
això s’ha mantingut una reunió de coordinació i avaluació de l’anterior edició (11 de maig). 

. Diputació de Barcelona. Enguany les reunions amb la Diputació s’han centrat en el seguiment de 
l’execució del projecte iniciat al 2014 sobre La cooperació a l’àmbit local, que va produir un diagnòstic
sobre 8 municipis de la província de Barcelona i unes jornades. 
Les eleccions municipals, i la situació de canvis a la Diputació de Barcelona ha suposat una aturada 
de les reunions amb aquest organisme a l’espera de la clarificació de càrrecs.
.  Àrea  Metropolitana  de  Barcelona,  Consell  Metropolità  de  Cooperació  Internacional  al
Desenvolupament: l'Antoni Cabré, d'Agermanament sense Fronteres, ha estat el representant de la
federació al Consell fins a la seva baixa dins la Junta el juny del 2015, amb la substitució per Míriam
Acebillo. L'Antoni va poder assistir a les dues sessions plenàries del Consell els dies 24/03 i 28/04,
per a tractar diferents temes com el Pla de treball entre d'altres.
. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
La crisi de les persones refugiades han estat el motiu principal de les dues reunions mantingudes amb
el FCCD durant el  10 de setembre i  el 20 d’octubre, fets que han permès a ambdues institucions
compartir  objectius,  necessitats  i  identificar  fites  comunes.  Aquest  contacte  s’ha  valorat  molt
positivament perquè han ajudat a la coordinació.

4.2 SEGUIMENT DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
. Reunions amb partits polítics pressupostos i Pla Director. 
A inicis del 2015 Lafede.cat ha mantingut contactes permanents amb els grups parlamentaris per fer
seguiment dels Pressupostos 2015 del Govern de la Generalitat aprovats el 4 de març. Durant els
mesos de gener i febrer es va fer una ronda grups parlamentaris per aconseguir que el pressupost del
2015 recollissin les demandes pressupostàries mínimes exigides per les entitats de justícia global
d'arreu del país. Al mes de febrer es va fer una acció d'incidència conjunta entre Lafede.cat i les
coordinadores  d'ONG  de  Lleida  i  de  Girona  (http://www.lafede.cat/mes-accions-per-aconseguir-
augmentar-la-partida-de-cooperacio-  pressupostos2015/).  Malauradament aquest objectiu no es va
assolir,  tot  i  l'esforç  dut  a  terme.  De fet,  Lafede.cat  va  emetre un comunicat  molt  crític  un  cop
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aprovats els pressupostos atès que l’acord assolit entre CiU i ERC va tornar a marginar la cooperació
internacional: el pressupost de l’Agència Catalana de Cooperació va mantenir els mínims històrics i es
quedà en 8,6 milions d’euros, ignorant la demanda de totes les coordinadores d’ONG d’augmentar
aquesta  partida  a  un  mínim  de  15  milions  (http://www.lafede.cat/les-ong-acusen-a-ciu-i-erc-de-
miopia-politica-per-no-augmentar-el-pressupost-de-cooperacio-internacional/).  Més  tard,  a  finals
d'any s'assoliren 1,4 milions més provinents d'una anterior partida no executada, fet celebrat per les
entitats, malgrat que l'import final executat el 2015 encara es considera del tot insuficient.
D'altra banda Lafede.cat també va participar del procés d'elaboració i aprovació del Pla Director de
Cooperació al Desenvolupament 2015-2018. Això va permetre que assistís a la seva presentació en
seu parlamentària el 22 de març, així com a la presentació del Pla Anual 2015 el 26 de juny. Ambdues
varen ser dutes a terme per part del conseller de la Presidència, el Sr. Francesc Homs, a la Comissió
d'Acció Exterior, UE i Cooperació del Parlament. Prèviament l'equip de Lafede.cat havia mantingut
nombroses reunions amb representants de les forces polítiques de cara a la redacció dels continguts
del Pla. Tot i que es valorà molt positivament la nova perspectiva de drets que s'incorpora dins el Pla
Director,  fet  que  és  innovador  pel  seu  potencial  transformador,  hi  ha  encara  cert  escepticisme
respecte a la possibilitat real del seu desplegament. De fet, en el moment de l'aprovació del Pla es va
valorar  aquesta com una  oportunitat  perduda ja  que no  contemplava  una voluntat  ferma per  a
endegar una política pública de cooperació mínimament creïble, atès que el compromís pressupostari
només garanteix assolir 34 milions d’euros el 2018 xifra que distarà encara molt dels 47 milions que es
varen  gestionar  l’any  2008  (http://www.lafede.cat/un-nou-pla-director-de-cooperacio-innovador-
pero-sense-prou-pressupost/). 
. Compareixences al Parlament de Catalunya. El 2015 Lafede.cat ha tingut una presència no menor
al Parlament de Catalunya. D'una banda ha assistit com a públic a dues compareixences que va dur a
terme el conseller de la Presidència, el Sr. Homs, a la Comissió d'Acció Exterior, UE i Cooperació del
Parlament: el 22 d'abril, dia en què es va aprovar el Pla Director de la Cooperació al Desenvolupament
2015-2018 i el 26 de juny, amb motiu de l'aprovació del Pla Anual 2015 i també de la compareixença
de la delegació colombiana de Buenaventura. Així mateix, el 7 d'abril la Lafede.cat va comparèixer,
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració en el marc de debat de la Llei del Voluntariat el 7
d'abril  de  2015  (a  través  de  na  Patrícia  Cantarell,  secretària  de  Lafede.cat)
(http://www.lafede.cat/lafede-cat-al-parlament-per-parlar-de-la-llei-del-voluntariat/ i
http://www.lafede.cat/lafede-cat-celebra-laprovacio-duna-llei-de-voluntariat-menys-assistencialista-
i-mes-associativa/). Per últim, Lafede.cat també va participar de la primera audiència pública que va
fer  l'actual  presidenta  del  Parlament,  la  Sra.  Carme  Forcadell,  el  dia  11  de  novembre,  amb  la
Plataforma Pobresa Zero, atès que la Sra. Patrícia Cantarell, secretària de Lafede.cat, alhora és una
de les quatre portaveus de dita Plataforma.
. Reunions amb representants institucionals. Durant el 2015 Lafede.cat ha participat a nombroses
reunions amb els diferents grups parlamentaris.  A continuació es detallen les reunions que s'han
mantingut:
 Debat  pressupostos  2015 i  elaboració del  Pla Director  2015-2018:  tal  i  com s'ha dit
anteriorment durant els mesos de gener i febrer es varen mantenir nombrosos contactes amb les
diferents agrupacions polítiques de cara a l'aprovació dels pressupostos. 
 Preparació delegació Colombiana al Parlament: el 15 d'abril es va mantenir una reunió
amb Ciutadans  per  tal  d'exposar  la  necessitat  de  convidar  una delegació  colombiana que pugui
explicar la situació en què viuen els habitants de Buenaventura (Colòmbia), i la responsabilitat de
l'empresa amb capital català TCB a la seva filial TCBuen.
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 Plataforma Pobresa Zero Justícia Global - PZJG: a partir del nou gir que ha adoptat la
Plataforma  PZJG,  Lafede.cat  ha  treballat  conjuntament  amb  els  portaveus  de  PZJG en  la  tasca
d'incidència política. Així, els ha acompanyat a la reunió amb la presidenta del Parlament, la Sra.
Carme Forcadell, per presentar el manifest de Pobresa Zero Justícia Global (11 de novembre) i ha
participat de les diferents reunions amb els partits polítics que s'han dut a terme per presentar el
manifest de campanya Pobresa Zero: Junts pel Sí (10 de novembre), Catalunya Sí Que es Pot (10
novembre) i amb el Partit Popular de Catalunya (3 de desembre). Les altres reunions amb la resta de
grups parlamentaris es realitzaran a inicis de 2016.
. Impagaments de l'antiga Oficina de Promoció de la Pau i Drets Humans (OPPDH). el 9 de juny
la Generalitat de Catalunya va interposar un requeriment per revisar els convenis de col·laboració
signats l'any 2009 entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals i diverses entitats
beneficiàries de subvencions (veure també apartat 5.1, R3- Generalitat de Catalunya/Oficina). Des
d'aquell dia, Lafede.cat ha estat mantenint nombroses reunions davant aquesta situació d'indefensió
jurídica. El 9 de juliol es dur a terme una reunió amb el Sr. Saura, adjunt al Síndic de Greuges de
Catalunya.  Durant  tot  el  mes  de  juliol  Lafede.cat  va  mantenir  contactes  amb  tots  els  partits
parlamentaris i el 23 juliol es va realitzar una reunió al  Parlament de Catalunya amb representants
del PSC, encapçalada pel Sr. Miquel Iceta. Més endavant, el 5 de novembre, es va fer una reunió amb
la consellera responsable, la Sra. Meritxell  Borràs per compartir el contingut del requeriment i els
conseqüents impagaments per part de l'OPPDH. En paral·lel es va decidir obrir una defensa jurídica.

.Eleccions municipals, catalanes i estatals. L'any 2015 ha estat un any imminentment electoral ja
que hi varen haver fins a tres eleccions: municipals (24M), catalanes (27S) i estatals (20D). Des de
Lafede.cat es varen organitzar dos debats electorals per sengles conteses municipals i catalanes, així
com un qüestionari que es va adreçar a tots els partits polítics catalans amb possibilitat de sortir
representants a les Corts espanyoles.
D'aquesta  manera,  el 28  d’abril  Lafede.cat  va  organitzar  un  debat  polític  al  Museu  Marítim  de
Barcelona sota el  nom de: «Ciutat global i  justícia global».  S'hi  va convidar a les set  formacions
polítiques  amb  representació  a  l’Ajuntament  de  Barcelona  i/o  al  Parlament  de  Catalunya  previ
enviament  del  document  de  posicionament  elaborat  per  a  l'ocasió  (http://www.lafede.cat/wp-
content/uploads/2015/04/posicionament_lafede_municipals20151.pdf). A l'acte van ser-hi Sebastià
Mayol  (CiU),  Francesc  Freixa  (PSC),  Belén  Pajares  (PP),  Laura  Pérez  (Barcelona  en  Comú),  Jordi
Castellana (ERC), Maria Rovira (CUP-Capgirem Barcelona) i Marilén Barceló (Ciutadans). El debat va
ser  moderat  per  Roger  Palà,  periodista  de  Crític i  es  pot  trobar  un  extens  resum  a:
http://www.lafede.cat/les-politiques-  municipals-per-a-la-justicia-global-cronica-del-debat-electoral-
municipals2015/.
D'altra  banda,  per  a  les  eleccions  catalanes  del  27S  també  es  va  elaborar  un  document  de
posicionament que es titulà «La pau global només és possible amb justícia global. 25 mesures per al
foment  de  la  seguretat  humana» (http://www.lafede.cat/wp-
content/uploads/2015/09/2015_09_21_document_posicionament_dia_internacional_pau2.pdf).
Aquest document fou la base sobre la qual es varen formular les preguntes als grups polítics. El
debat, que es va dur a terme al Convent de Sant Agustí el 21S coincidint amb el Dia Internacional de
la Pau, dugué per títol. «Quina seguretat defensem?». A l'acte hi varen assistir Anna Surra (Junts pel
Sí), Ferran Pedret (PSC), Esperanza García (PP), David Companyon (Catalunya Sí que es Pot), Antonio
Espinosa (Ciutadans) i Gabriela Serra (CUP-Crida Constituent). Hi ha més informació sobre l'acte a:
http://www.lafede.cat/21s-debat-electoral-quina-seguretat-per-a-catalunya-eleccions2015/  .
Per últim, de cara a les eleccions espanyoles del 20D Ladefe.cat va enviar un qüestionari a totes les
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formacions polítiques, el resultat del qual va ser difós àmpliament abans de les eleccions i que es pot
trobar  a  http://www.lafede.cat/wp-
content/uploads/2015/12/20D_Respostes_partits_politics_Lafede.pdf .

5. INCIDÈNCIA SOCIAL, PARTICIPACIÓ A XARXES I MOVIMENTS SOCIALS 
La línia d'incidència contempla també la incidència social amb actors afins, i la participació en espais
d’altres i en xarxes (nacionals i internacionals) que reflexionin i organitzin accions de defensa dels
drets humans,  la pau i/o la cooperació i  el  desenvolupament.  El  moment d'efervescència social  i
política ha multiplicat els espais per al treball en xarxa i la incidència. 

5.1 PLA D’INCIDÈNCIA
En el marc de les reunions de la Junta s'ha treballat per  definir un pla d'incidència, identificant els
temes  substantius  i  el  públic  a  qui  va  dirigit.  El  pla  d'incidència  2015-2016 es  va  aprovar  a
l'Assemblea del 20 de juny de 2015.
Així mateix, la Junta ha elaborat una proposta d'organització de la incidència de la federació. Tal i
com ja es va aprovar el 2013, la comissió de seguiment de polítiques passa a denominar-se Comissió
d'Incidència. Aquesta Comissió no es reuneix de manera periòdica, sino que crea grups de treball per
temes concrets, com és el cas del Grup de Treball d'Empresa i Drets Humans (grup en què es treballa
de manera coordinada amb la Taula per Colòmbia i el Transnationale Institute) i del Grup de Treball
de Refugiades (creat el setembre de 2015). Una persona de l'equip tècnic és la responsable a jornada
completa de la incidència social i  institucional (Eulàlia Reguant, de gener a març de 2015, i  Dani
Gómez-Olivé,  a partir  del  març,  en substitució de l'Eulàlia Reguant)  i  una altra és la responsable
d'educació (Georgina Casas), que també s'entén com una pota de la incidència. 

5.2 ELS DIES “D” 
Lafede.cat  ha  mantingut  com  a  Dies  D  de  mobilització  per  visibilitzar  la  tasca  de  les  entitats
federades i els temes centrals de treball al voltant de la justícia global: 
. 30 de gener, Dia Escolar de la Noviolència i la Pau (DENIP)
Amb motiu del  Dia de la Noviolència i  la Pau (DENIP) que commemora la mort de Mohandas
Gandhi el dia 30 de gener, Lafede.cat ha coordinat una activitat de sensibilització i educació per la
pau amb la participació de 300 alumnes de les escoles Pere IV i Mar Bella del Poblenou. Monitors i
monitores  del  Grup  d’Educació  per  la  Pau  i  de  l’Escola  de  Cultura  de  Pau  van  dinamitzar  la
construcció del  llibre de la pau amb els  infants.  L'activitat  s'ha realitzat amb la col·laboració del
Districte de Sant Martí per la vinculació històrica d'aquesta celebració als Jardins Gandhi.

. 17 d’octubre, Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa
El  17O  la Plataforma  Pobresa  Zero es  mobilitza  per  fer  una  acció  simbòlica  de  denúncia  per
l'increment constant de les desigualtats tant a casa nostra com arreu del món. La Plataforma agrupa
a més de 3.200 entitats que pertanyen a Lafede.cat, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social (que
aglutina a 34 federacions d'entitats),  el  Col·legi  Oficial de Treball Social  de Catalunya i el Col·legi
Oficial  de  Pedagogs  de  Catalunya,  totes  elles  entitats  promotores.  Les  reunions  tenen  lloc  a
Lafede.cat,  ja que és qui ostenta la secretaria tècnica de la Plataforma. A més de les entitats ja
citades, enguany s'ha comptat amb la participació molt activa del Casal dels Infants, el CCD de la
UPC (Centre de Cooperació  per  al  Desenvolupament de la  Universitat  Politècnica de Catalunya),
CCOO de Catalunya, ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social), la FaPaC (Federació d'Associacions de
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Mares i  Pares d'Alumnes de Catalunya),  la Federació Catalana del Voluntariat  Social,  la Fundació
Codespa,  Oxfam  Intermón,  Sonrisas  de  Bombay i  la  UGT  de  Catalunya  (entitats  participants).
Aquestes  són les  entitats  que  han conformat  la  plenària,  des  d'on  s'han coordinat  les  diferents
tasques de treball  en comissions. En total  s'han constituït cinc comissions de treball:  continguts,
comunicació, extensió, logística i incidència. Per a la preparació s'han realitzat 10 reunions, des del
febrer fins desembre, comptant amb una participació d'unes 15 entitats (en cadascuna de mitjana).
Com a  continuació  de  la  campanya que es  va  desenvolupar  durant  l'any  2014  en  què es  varen
presentar 28 propostes fiscals concretes als diferents grups parlamentaris catalans per impulsar una
fiscalitat  més  justa,  Lafede.cat  va  participar  a  la  I  Jornada  Ciutadana  per  una  Fiscalitat  Justa,
organitzada per la Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària. En aquesta jornada es va
veure  necessari  desenvolupar  unes  polítiques  redistributives  que  garanteixin  els  drets  humans  i
tinguin com a principi rector l’equitat i la justícia social i per això, la necessitat d'establir un sistema
fiscal just, progressiu i proporcional. 
Per la seva banda, l’objectiu de la campanya de la Plataforma Pobresa Zero per al 2015 ha estat el de
sensibilitzar sobre la necessitat de reduir la pobresa i les desigualtats, tant dins el nostre país com
entre països, en la línia del que defensa l'objectiu número 10 dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible aprovats a l'Assemblea General de les NNUU el setembre de 2015. D'aquesta manera i sota
el lema «Posa-t'ho a l'agenda: 12 fronts en la lluita contra la pobresa» , les entitats de la Plataforma
Pobresa Zero van convocar a una acció simbòlica el 16 d'octubre, davant el Parlament de Catalunya,
en què es va convidar a totes les forces polítiques  (http://www.lafede.cat/posa-tho-a-lagenda-41-
mesures-contra-la-pobresa-i-les-desigualtats/ ). En aquest acte les entitats convocants van fer públic
el Manifest Pobresa Zero 2015 i el Document Marc 2015 fixant i van exposar quins són els 12 fronts
de treball, que són: construir un mercat de treball just i una economia centrada en les persones;
educar sense deixar ningú enrere; aplicar una fiscalitat justa; desenvolupar un sistema de prestacions
que garanteixi uns mínims a tothom; assegurar un habitatge digne per a tothom; garantir els serveis
sociosanitaris com a dret; eradicar les polítiques migratòries racistes; fomentar un comerç equitatiu i
sostenible entre els països; exigir el control de les transaccions financeres; auditar el deute públic per
dilucidar  la  seva  legitimitat;  supervisar  les  inversions  realitzades  per  empreses  transnacionals;  i
implementar  una política  pública de cooperació internacional  coherent  i  justa.  A l'acte  es  va fer
lectura del manifest i es va escenificar un lliurament simbòlic del mateix, i d'un calendari del 2016 (en
el  qual  hi  apareixen els  12  fronts  de lluita)  als  135  parlamentaris  escollits  el  27S,  mitjançant  els
portaveus que eren presents. (ANNEX 2).
Lafede.cat  ha  articulat,  des  de  la  secretaria  tècnica,  la  incidència  política  feta  al  Parlament  de
Catalunya.  Així,  el  passat  11  de  novembre  la  presidenta  del  Parlament  va  fer  la  serva  primera
audiència  pública  amb  la  Plataforma  Pobresa  Zero
(http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_format=D&p_id=176655998).  De
la mateixa manera,  durant  el  darrer  trimestres  es  va fer  la  sol·licitud de reunió a  tots els  grups
parlamentaris per tal d'explicar amb profunditat els continguts de les demandes. Durant el 2015 es
van mantenir reunions amb Junts pel Sí, Catalunya Sí Que es Pot, el Partit Socialista de Catalunya i el
Partit Popular de Catalunya. En aquestes reunions es va demanar que les polítiques contra la pobresa
i les desigualtats esdevinguin un principi bàsic i rector d'aquesta legislatura, així com que es compti
amb la Plataforma per definir les polítiques públiques per fer front a les desigualtats. 
D'altra banda també és important sobresortir que a la darrera reunió plenària del 2015 es va decidir
canviar  el  nom de  la  Plataforma,  que  passa  a  denominar-se  Plataforma Pobresa  Zero Justícia
Global per tal de mostrar que l'objectiu de les entitats agrupades dins aquesta Plataforma és fer
front a la lluita per les desigualtats arreu del planeta.
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. 10 de desembre, Dia Internacional de la Declaració universal dels Drets Humans
 http://www.lafede.cat/10d-defensar-els-drets-de-les-dones-defensar-els-drets-humans/ 
Enguany el 10D s’ha centrat en la defensa dels drets humans i les dones. Per això la Comissió de
gènere  de  Lafede.cat  amb  la  idea  de  portar  una  visió  més  global  de  la  problemàtica  sobre  les
violències masclistes i els drets humans, va portar a Catalunya la campanya de l’ONU, “Dones lliures,
dones en pau. Actua, les violències de gènere no entenen de fronteres”. 
Amb l'objectiu de mostrar les causes i conseqüències de les violències que viuen i pateixen les dones i
les nenes arreu s'ha realitzat una acció de sensibilització a Plaça Sant Jaume amb la participació
d'entitats i del grup de teatre fòrum TRAMA. El grup de teatre va posar en escena a través d'escrits
relatius  a  actes  de  la  vida  quotidiana,  situacions  de  vivència  de  la  violència  de  gènere  i  de  la
vulneració dels drets humans. L'acte va anar acompanyat de 'pòsters' realitzats per la Comissió de
Gènere, que recollien les dades sobre la violència de gènere a tot el món, i que es van mostrar als
vianants, estesos per la plaça. L'acte va aplegar a un centenar de persones, i d'entitats.
Per a dur a terme aquesta activitat, les entitats de la comissió han fet 4 reunions específiques per a
gestionar  i  definir  el  contingut  de  l'acció  i  logística.  S'ha  participat  en  aquesta  campanya  en
coordinació amb el grup de gènere de la Coordinadora de ONGD- España (CONGDE), i amb els grups
d’altres set coordinadores autonòmiques d’ONG. (Veure Àlbum fotogràfic #10D)
La CONGDE va facilitar l'ajuda d'una consultora que va permetre dinamitzar el  format (pòsters i
teatre) i el lloc i l'acte a realitzar. Per a dur a terme això les entitats de la Comissió de gènere van
realitzar 5 reunions presencials i 4 reunions per skype. 
Posteriorment a l'acte, es va dur a terme una reunió d'avaluació amb la persona dinamitzadora que va
permetre extraure aprenentatges sobre el model de plafons escollits i format de l'acte. En general es
va  valorar  molt  positivament  comptar  amb  una  companyia  de  teatre  que  permeti  fer  arribar  el
missatge d'una manera més lúdica i a través de l'art. 
La proposta de treballar  específicament la  violències  de gènere també va ser  molt  ben rebuda i
valorada, i va permetre molt de ressò entre les entitats. 

5.3 PARTICIPACIÓ A XARXES

. Coordinadores territorials d’ONG. 
S’ha continuat el treball amb les coordinadores d’ONG amb representació al territori català, a través
del correu electrònic i telefònic i amb reunions presencials, amb un objectiu principal de defensar
conjuntament  d’una política  pública de cooperació,  drets  humans  i  desenvolupament.  En  aquest
sentit s’han realitzat reunions de coordinació prèvies al Consell de Cooperació al Desenvolupament,
s'han compartit informacions del Consell de Foment de la Pau, i d’altres espais. 
Per tal  de fer seguiment de les  polítiques públiques de cooperació,  de foment  de la pau i  drets
humans de les administracions públiques catalanes s'ha consolidat l'espai de coordinació amb les
coordinadores territorials de Girona, Lleida i Tarragona. En aquest sentit s'ha realitzat la  III Trobada
de Coordinadores i Federacions d'ONG, realitzada a Lleida el 21 de març de 2015 (ANNEX 1). En
aquesta trobada es  va identificar  com a necessari  que aquest  espai  de coordinació fos còmode,
d'escolta i de respecte de les dinàmiques i ritmes de cadascuna de les coordinadores i la federació. Es
remarcà  la  importància  d'una interlocució  col·lectiva  amb les  administracions públiques i  l’opinió
pública  a  partir  de  les  característiques  de  cadascuna,  i  per  situar  el  treball  per  a  la  solidaritat
internacional en l’esfera pública i actuar de forma coordinada. A part d'aquesta trobada de treball,
durant l'any s'han mantingut reunions prèvies abans a les reunions dels Consells de Cooperació al
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Desenvolupament i al de Foment de la Pau.

. Coordinadora de ONG para el Desarrollo España (CONGDE)
Lafede.cat ha passat oficialment a formar part  de la  Coordinadora de ONG para el Desarrollo
España (CONGDE) durant aquest any (inicialment la membresia era de la FCONGD). La junta ha
continuat participant en l'Assemblea general,  i  en reunions de presidències i  direccions, però més
continuamanet a la Red de comunidades autonómicas de la CONGDE (Red CCAA). Fins al mes de
juny Lafede.cat ha assistit a les reunions de la Red de CCAA a través del seu representant, l’Antoni
Cabré, que posteriorment ha estat substituït per en Jordi Calvo, membre de junta, i després per la
Josefina Diaz i la direcció. La Red ha seguit abordant el futur de la CONGDE, a on el procés de fusió
de les tres federacions en Lafede.cat s’ha convertit en un model inspirador per integrar els temes de
drets humans, a més de l’agenda de cooperació internacionals en la que treballa. Lafede.cat ha estat
present  a  2  reunions  presencials  de la  Red de CCAA (27/03,  19/09),  una  reunió  de direccions i
presidències (26/02), així com a l’Assemblea General (26/03). 
Destaca la  Trobada de coordinadores autonòmiques que aquest any s’ha realitzat els 27 a 29 de
novembre a Burgos a on s’ha aprofundit en la reflexió sobre el  paper de l’educació per als drets
humans, la pau i el desenvolupament a les comunitats autònomes. 

. Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Lafede.cat ha assistit a 6 reunions plenàries a través d'en Tono Albareda (vicepresident), a on s'han
abordat els temes de l'agenda de la Taula, com ara la gestió de gires i visites de grups colombians
(comunitat  de  Curvaradó;  Colectivo  Comunicaciones  Montes  de  María;  Fundación  Nydua  Erika
Bautista; Red feminista antimilitarista, entre d'altres); les col·laboracions amb l'ICIP en seminaris, i el
cicle de cinema als Meliès; la col·laboració amb Colòmbia en Pau; o les visites a grups parlamentaris
per continuar amb l'estratègia d'incidència des del Parlament. Cal també destacar la publicació de
notes de premsa i  els enviaments de cartes a dirigents colombians per l'incumpliment dels drets
humans a poblacions i minories d'aquell país.
Aquest  any,  però,  cal  destacar  amb  especial  èmfasi  el  seguiment  del  cas  de  Buenaventura,  i  la
participació al Grup de treball intern sobre empresa i drets humans creat entre la Taula i Lafede.cat,
al que s’ha incorporat el TNI. En aquest sentit s'han dut a terme tres reunions de coordinació interna i
dos  seminaris  (que  s'expliquen  amb  detall  a  l'apartat  5.2  Activitats  realitzades  sol·licitades  a
l'Ajuntament de Barcelona-Regidoria  dona i drets civil).

. Xarxa d’associacionisme de Catalunya (XAC) - https://laxac.wordpress.com/ 
Lafede.cat és una de les organitzacions de segon nivell que forma part d'aquesta Xarxa que ha nascut
per protegir els drets de les associacions catalanes. Lafede.cat ha participat en nombroses reunions
al llarg del 2015 de la XAC (fins a un total de 8 reunions) i el  7 d’abril  va comparèixer davant la
Comissió  de  Benestar,  Família  i  Immigració  per  exposar  quin  és  el  seu  parer  sobre  la  Llei  del
Voluntariat  que  aleshores  s’estava  tramitant  al  Parlament (http://www.lafede.cat/lafede-cat-al-
parlament-per-parlar-de-la-llei-del-voluntariat/). Durant l'any Lafede.cat ha estat amatent al que ha
anat  succeïnt  al  Parlament  (http://www.lafede.cat/les-associacions-demanen-una-llei-de-foment-i-
suport-de-lassociacionisme/) i en el seu moment va fer una valoració de la Llei del Voluntariat que
finalment es va aprovar el 24 de juliol (http://www.lafede.cat/lafede-cat-celebra-laprovacio-duna-llei-
de-voluntariat-menys-assistencialista-i-mes-associativa/). 
Així  mateix va participar  al  debat  electoral  que la  XAC va fer  a  la  seu de la  CONFAVB el  17  de
setembre, i  que va servir per presentar la plataforma que formen el  CNJC, CONFAVC, Consell  de
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Pastorets, FEEC, Suport associatiu - FAPAC, FATEC, CEPA EdC, l’Ens d'Associacionisme cultural català.
- https://laxac.wordpress.com/ 

5.4 RECOLZAMENT A CAMPANYES I  ADHESIONS EXTERNES

. Campanya Desmilitaritzem l'Educació “Les armes maten, les armes no eduquen”
Durant aquest 2015 també s'han realitzat 3 reu,nions de treball presencials per impulsar i treballar
l'argumentari  sobre  la  desmilitarització  dels  espais  educatius  i  la  redacció  de  l'informe
«Desmilitaritzant les ments». Aquest informe, que es publicarà a posteriori, articularà l'argumentari i
discurs a futur.
Del 18 al 22 de març va tenir lloc el Saló de l'Ensenyament 2015 a la Fira de Barcelona del recinte de
Montjuïc.  Des  de  la  Campanya  s'ha  coordinat  una  acció  pacífica  i  simbòlica  al  Departament
d'Ensenyament,  i  es  va  publicar  una carta  oberta  dirigida  al  mateix  Departament  i  a  la  Fira  de
Barcelona manifestant  que  no  es  pot  permetre  que  continuï  la  presència  de  l'exèrcit  al  Saló  de
l'Ensenyament. Sota el lema “Les Armes no Eduquen, Les Armes Maten” una seixantena de persones
van denunciar i demanar la retirada de les forces armades argumentant que s'estan militaritzant els
espais educatius i que l'exèrcit genera valors antagònics als conceptes d’educació en valors, la cultura
de pau i la democràcia com és l'androcentrisme, el patriarcat i les violències. Aquest ha estat el setè
any  consecutiu  en  que  la  campanya  manifesta  el  seu  total  rebuig  a  la  participació  de  l'exèrcit
espanyol  al  Saló  de  l'Ensenyament  i  durant  tot  l'any  s'ha  difós  el  missatge  i  discurs  de
desmilitarització de l'educació així com s'ha animat a la mobilització social.
També s'ha incidit han estat el Festival de la Infància celebrat del 27 de desembre fins el 4 de gener de
2016, fent èmfasi en una acció online de denúncia demanant la seva retirada. Finalment la campanya
també va participar en la trobad del MOC-AA a Can Foix al Garraf on moltes entitats i col·lectius
antimilitaristes i d'objecció de consciència van participar, compartint tallers, aprenentatges i enfortint
la xarxa antimilitarista d'arreu. 

. Adhesions i posicionaments 
Des del 2014 Lafede.cat compta amb un protocol per les adhesions a manifestos i d'altres propostes
que  requereixen  comptar  amb  l'aval  o  petició  de  3  entitats  federades  per  ser  aprovades
automàticament, a menys que generessin controvèrsia o debat intern i es considerés necessari més
informació o suports. 

Durant el 2015 Lafede.cat ha signat i s'ha adherit als següents manifestos i mobilitzacions: 
Campanya per aturar el TTIP - http://www.noalttip.org/ 
Lafede.cat ha donat suport i ha estat seu de les assemblees de la campanya catalana contra el TTIP,
l’acord de lliure comerç entre els Estats Units i la Unió Europea (http://www.lafede.cat/18anoalttip-
les-persones-i-el-planeta-abans-que-el-capital-dia-daccio-global-contra-el-ttip/).  En  tot  moment
Lafede.cat ha animat a la ciutadania a informar-se sobre el TTIP i a mobilitzar-s’hi en contra.
Stop Mare Mortum - http://stopmaremortum.org/ 
Lafede.cat ha estat una de les entitats promotores d'aquesta plataforma conformada per entitats i
persones a títol  individual,  que va néixer el  27  d'abril  de 2015 (http://www.lafede.cat/stop-mare-
morts-al-mediterrani/) per reclamar un canvi de les polítiques migratòries de la UE així com l'aplicació
d'una veritable  política  d'asil  per part  dels  seus Estats membres.  Lafede.cat  acull  les assemblees
d'SMM a la seva seu, i hi forma part activa de les comissions de secretaria i d'incidència. Durant el
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2015 ha participat en un total de 15 reunions.
Crida de solidaritat amb el poble de Síria - https://tadamoncatalunya.wordpress.com/
El juny del 2015 Lafede.cat es va adherir, juntament amb 30 entitats i  partit polítics, a una crida
solidària que tenia com objectiu canalitzar des de Catalunya i per primera vegada de forma unitària la
necessària  solidaritat  envers  el  poble  de  Síria  que  està  patint  una  greu  crisi  humanitària.  Més
informació a: http://www.lafede.cat/nova-iniciativa-en-solidaritat-amb-el-poble-de-siria/ 
Manifestació 'No a la guerra, no a l’OTAN, sí a les persones refugiades'.
Lafede.cat,  juntament amb les Plataformes Aturem la Guerra i  Stop Mare Mortum, va ser entitat
promotora  i  organitzadora  de  la  manifestació  que  es  va  fer  el  31  d'octubre  a  Barcelona
(http://www.lafede.cat/no-a-la-guerra-no-a-lotan-si-als-refugiats/), i  que tenia per lema el 'No a la
guerra, no a l'OTAN i sí a les persones refugiades'
Plataforma Mai Més - http://plataformamaimes.cat/  també ha participat a la Plataforma Mai Més
que el  28 de novembre va organitzar una manifestació sota el  lema: «Ni terrorisme, ni  guerra, ni
feixisme,  ni  retallada de llibertats.  Per  la  pau,  la justícia  social  i  els  drets  humans aquí  i  arreu»
(http://www.lafede.cat/ni-terrorisme-ni-guerra-ni-feixisme-ni-retallada-de-  llibertats/).  Lafede.cat  va
participar també a la roda de premsa que es va fer el 25 de novembre al Col·legi de Periodistes. 

6)  ENFORTIMENT DE LA CONNEXIÓ CAP A L’EXTERIOR

L’objectiu és d’un costat fomentar una comunicació externa eficaç, coherent i atractiva de la nostra
imatge i discurs, mitjançant la dotació de canals comunicatius adequats. 
El 2015 ha estat el primer any del nou nom: Lafede.cat-Organitzacions per a la Justícia Global, i el
vam estrenar amb una web nova, més interactiva i adequada a aquests canvis

.Nova web. Després de tot el procés de canvi de nom i imatge corporativa dels anys 2013 i 2014, i
d'elaboració dels documents fundacionals bàsics del 2014, el gener de 2015 es va fer el llançament
oficial del nou web de Lafede.cat (ANNEX 5). El nombre de visites totals durant el 2015 ha estat de
55.207.  La  web  de  la  Federació  Catalana  d’ONG  per  la  per  la  pau,  els  drets  humans  i  el
desenvolupament  va  tenir  el  2014  199.596  visites  totals  (i  176.000  el  2013),  però  estan
comptabilitzades  conjuntament  les  visites  al  web  www.fcong.cat i  www.intercom/fcong.cat,
actualment tots dos desapareguts. 

.Destaquem la millora de la web de l'Intercom, que ha passat a denominar-se Agenda per la justícia
global. Amb aquesta eina, es millora l'accés i la transparència de les activitats posades en marxa per
les entitats. D'un costat es millora la interface, però també tota l'estructura interna de la mateixa,
facilitant a les entitats pujar activitats, formacions i ofertes de treball. A més s'incorporen notícies
relatives  a  la  justícia  global,  fet  que  farà  que  les  persones  usuàries  puguin  accedir  també  a  la
informació en profunditat sobre temàtiques de pau, drets humans i desenvolupament. 

. Xarxes socials. Lafede.cat ha hagut de canviar els seus perfils a twitter i facebook. A twitter es
consolida entre les entitats d'influència. @LaFcong va tancar el 2014 amb 5.697 seguidors a finals de
2014, i @Lafede_cat ho va fer al 2015 amb 6.802 (1.105 més).  Pel que fa al Facebook, amb el canvi
de  nom  de  la  federació  va  ser  necessari  obrir  una  nova  pàgina:
http://www.facebook.com/Lafede_cat 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 900
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persones.
I el canal de Flickr (https://www.flickr.com/photos/127824322@N07/albums) s'ha actualitzat amb 12
àlbums relacionats amb activitats com la fira #tornacanviada,  el  DENIP, la inauguració de l'Espai
d'Entitats d'Erasme de Janer, seminaris, tallers, trobades i fòrums internacionals.

. Mitjans de comunicació. Al  2015 Lafede.cat ha publicat 12 notes de premsa i  ha aparegut 45
vegades als mitjans de comunicació (69 al 2013, 41 al 2014). Els principals temes dels quals han
parlat els portaveus de Lafede.cat han estat: 
a)  Polítiques  de  cooperació:  Pla  director  i  pressupostos  de  cooperació,  crisi  al  departament  de
cooperació de la Diputació de Barcelona, propostes per a les eleccions municipals i autonòmiques. 
b) Crisi dels refugiats
c)  Activitats de Lafede.cat: Fira #TornaCanviada, Campanya Pobresa Zero, Jornades Empresa i Drets
Humans, Inauguració Erasme de Janer, Projecte Devreporter
d)  Temes  de  sector:  Fiscalitat  i  incentius  als  donatius,  Justícia  Social-Justícia  Global,  cobertures
informatives, Cimera ODS de l'ONU  
e) Temes generals: valoracions d'acords de govern, pressupostos, internacionalització del procés  etc. 

7) PUNT D’INFORMACIÓ CIUTADANA I DE LES ENTITATS
Espai  totalment  consolidat  de Lafede.cat  que  fa  possible  una interacció  fàcil  i  dinàmica  amb la
ciutadania,  els  mitjans  de  comunicació  i  d’altres  organitzacions,  sobre  el  treball  de  les  entitats
federades i les seves accions.
. 915 consultes de la ciutadania ateses, un terç més que l'any passat (2014 van ser 667).  Els
canals  habituals  per  a  la  resolució  de  consultes  han  estat  via  correu  electrònic
(informacio@lafede.cat), per telèfon (al 93 442 28 35) o visitant la nostra seu durant l'horari d'atenció
al públic (de dilluns a dijous de 10 a 14 i 16 a 19 h). Durant el 2015 el punt d’informació ha rebut:  532
consultes via correu electrònic de la ciutadania en general, entitats federades i entitats del sud i/o
xarxes; 149 consultes presencials.;234 trucades de la ciutadania i entitats.
Pel que fa al contingut de les consultes, les quatre qüestions més habituals de la ciutadania han
estat:  1)  la  crisi  de les  persones refugiades (Com poder col·laborar;  canals  més eficients  per  fer
contribucions econòmiques,  voluntariat,  entitats  que treballen l'acollida o  l'acció  humanitària);  2)
recerca de feina en el sector social i en gestió de projectes; 3) voluntariat, tant internacional com a la
ciutat  de  Barcelona  (entre  les  raons  principals  expressades  per  fer  voluntariat  internacional  es
mencionen la intenció de viatjar i conèixer una realitat diferent, i poder ser actors de transformació
social/ global col·laborant a posteriori a casa nostra); 4) formació, sensibilització sobre temes de pau,
educació, drets humans, desenvolupament, i planificació, gestió de projectes, tant en cursos reglats
com no reglats.
A partir de setembre, van créixer molt les consultes referents a la crisi de les persones refugiades i a
la col·laboració ciutadana a on participar i ajudar, així com d'informacions vinculades a l'acollida i a
l'acció humanitària. Des de Lafede.cat es va prioritzar la identificació de els tasques ofertes per les
nostres  entitats,  i  l'elaboració  d'un  document  de  recomanacions  sobre  l'enviament  de  material
Lafede.cat.
Altres  consultes  han  estat  dirigides  a  l'acció  social  des  de  les  entitats  que  treballen  l'àmbit  de
prevenció de risc d'exclusió social i pobresa; o a qüestions sobre l'àmbit jurídic/ mediació ciutadana,
de  gestió  de  conflictes  i  de  serveis  socials.  El  Punt  d'informació  fa  també  molta  pedagogia  per
reorientar propostes i iniciatives de caracter caritatitu, cap a més transformadores.
Sobre les consultes que han realitzat les entitats, tant federades com no federades, aquestes han
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estat majoritàriament sobre: 1) Consultes jurídiques i fiscals referents a estatuts, constitució i tràmits
d'hisenda; 2) informació sobre entitats que treballen a algun país determinat o en alguna temàtica
concreta per a crear sinergies de cooperació; 3) pràctiques universitàries, i ofertes laborals.

. Actualitzem les dades de les entitats: Durant aquest any s'ha treballat en la  actualització de
dades de les entitats federades a través d’una  base de dades- CRM. L’accés a aquest programa és
possible gràcies #SinergiaCRM, un projecte del que Lafede.cat formem part des dels seus inicis i del
qual  som socis  de l'associació  que l'acull,  l’Associació SinergiaTIC.  El  CRM permet  combinar  les
dades generals de les organitzacions federades, i de proveïdors entre altres, de manera àgil i fàcil. El
CRM però encara té algunes mancances de programació que fa que encara no estigui en ple ús.
Durant  el  2015  també  s’han  realitzat  col·laboracions  amb  espais  i  d’altres  serveis  del  Punt
d'informació, en especial amb l'Espai Jove La Fontana del CJB- Consell de la Joventut de Barcelona,
amb qui s'ha tingut una estreta relació de coordinació i informació. Amb motiu de la celebració del
Dia Mundial per la Pau, el 21 de setembre, Lafede.cat i La Fontana van organitzar una xerrada-debat
el  dia 22 de setembre entorn als  refugiats i  refugiades,  les  desigualtats i  la  justícia global,  entre
d’altres temes amb el testimoni de dues entitats federades: Fundipau i el Comité Català de l’ACNUR.

. Difonem informació d’actes: l’Intercom i a la Cartellera
Per a fer  difusió de les activitats,  formacions i  ofertes de feina i  voluntariat  de les entitats s’ha
consolidat l'agenda Intercom,  renovada aquest desembre 2015, amb un format més senzill  i més
autònom per a les organitzacions. Aquesta renovació ha permès afegir un apartat específic per les
notícies d'actualitat de Lafede.cat. Per dur a terme aquesta renovació, al maig es va realitzar una
consulta  a les persones usuàries del  butlletí,  i  vam obtenir  85 respostes  sobre la periodicitat,  el
format i el contingut que ens van ajudar a dissenyar el nou InterCom – L'agenda de la justícia global.
(Veure també apartat 5.1, R7).
Pel  que  fa  als  articles  publicats  a  l’InterCom-agenda PDH,  al  2015  han estat:  315  activitats,  110
formacions i 120 ofertes de treball i voluntariat, mentre amb el nou format d'Agenda de la justícia
global s'han publicat 86 articles i s'han creat una quinzena de nous usuaris.
La Cartellera:  ubicada a la a la recepció de la seu de Lafede.cat,  aquest és l’espai on es poden
consultar tríptics, fulletons i d’altres suports físics de les entitats federades, distribuïts en 4 seccions:
FORMA'T  (cursos,  formacions  i  jornades);  ELS TEUS GESTOS SÓN IMPORTANTS (amb iniciatives
d'activisme, propostes d’acció i argumentaris sobre temes concrets: pau, cooperació i  drets humans,
prevenció de col·lectius en risc d'exclusió social i pobresa, moviments socials, consum responsable,
finances ètiques, fiscalitat justa, educació,); PROPERS ESDEVENIMENTS ( amb els tríptics o pòsters
d’activitats, jornades, presentacions, seminaris i debats, tant federades com no, amb especial espai a
les entitats del barri ); i OPINIÓ I REFLEXIÓ (articles, revistes, o d’altres publicacions)

.  Publiquem dossiers informatius:  Enguany hem realitzat  tres dossier informatius per ajudar a
donar resposta a algunes de les qüestions més habituals de la ciutadania:
Dossier informatiu sobre solidaritat i voluntariat internacional, aquest document informa de les
diferents formes de col·laboració i participació a les organitzacions i d'aproximar-se a la realitat dels
països del sud. L’objectiu és fomentar la transformació social/ local i global que es pot fer des dels
països del nord, posterior a l’experiència d’un voluntariat internacional o estades solidàries. Per al
Punt  d'Informació  constitueix  un  document  base  a  l'hora  d'orientar  i  informar  les  consultes
ciutadanes sobre aquest tema tant presencials com online. 
Guia  oferta  formativa  2015-2016.  Aquest  dossier  informatiu  s’ha  elaborat  recopilant  les
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informacions  de  cursos  i  formacions  d'entitats  federades  des  de  principis  d’any  i  s’ha  anat
actualitzant en la mesura que nous cursos s’anaven organitzant. Les propostes de formació recollides
són de les entitats de Lafede.cat per a formar-se en drets humans, dins la concepció de treballar per
un món més just, des de la praxis professional fins accions més quotidianes. És per això que s’ha
recollit un àmbits específic de drets humans i l’educació i sensibilització.  La guia ha necessitat d’una
investigació prèvia de les ofertes de les entitats federades, i ha recollit 13 cursos de  8 entitats, que
tots  tenen  una  visió  de  drets  humans.  Aquest  dossier  ha  estat  publicat  a  la  web:
http://www.lafede.cat/wp-content/uploads/2016/02/Oferta-formativa-2015_2016.pdf

. Fes una volta i #tornacanviada. Lafede.cat ha organitzat el 22 de gener de 2015 i per segon any
consecutiu una fira perquè les diferents entitats que organitzen viatges de caire solidari les presentin.
L'objectiu és facilitar la consulta i el coneixement als i les interessades. 11 entitats federades, que
prèviament (15 de desembre) havien fet una reunió per coordinar-se, van participar i dinamitzar la
sessió informativa presentant les seves propostes de voluntariat internacional i estades solidàries a
22 països  amb modalitats  diverses.  L'activitat  va  acollir  100 persones  assistents,  que  van poder
passar per a tots els espais d'informació de les entitats, i conèixer de manera conjunta les diferents
ofertes. 
La fira s'ha publicitat per diversos canals a fi d'arribar a més públic jove: Punts d'Informació Juvenils,
Serveis Solidaris de diverses universitats, Centres Cívics, la COCAT (Coordinadora d'organitzadors de
camps  de  treball  internacional  de  Catalunya)  i  demés  agendes  interactives.  (Més  informació:
https://www.flickr.com/photos/127824322@N07/sets/72157650530252692 i
https://twitter.com/hashtag/tornacanvia  da) (ANNEX 7).

. Ús d’espais i material: Els espais comuns del carrer Tàpies són utilitzats de manera usual per les
entitats  de la federació,  la  Taula  Catalana per  Colòmbia i  d’altres  plataformes que tenen com a
objectiu la pau, els drets humans, la cooperació i la justícia global, tant per a realitzar actes públics
com per a realitzar reunions internes de treball.
Així el 2015 s'han cedit sales per un total de 156 activitats (actes, formacions, reunions internes,
assemblees, etc.) a més de 54 entitats amb unes 3450 persones participants o assistents a aquestes
activitats. D'aquestes, 41 han estat entitats federades i 13 entitats no federades. També s'ha cedit
l'espai per a exposicions disponible a l'organització: Associació Salut i Família  amb l'  «Exposición
Itinerante  por  la  Igualdad  de  Trato  y  de  Oportunidades”,  una  mostra  informativa  del  barri
multicultural  del  Raval,  la  convivència  ciutadana  i  l'associacionisme  com  a  motor  de  canvi  i
transformació.  http://www.saludyfamilia.es/es )
Pel que fa a la cessió de materials, aquest any s'ha compartit amb  una entitat la MALETA DE SO; a
una altre la WEB CAM i PC; a una altre el TERMO; i a dues plataformes el MEGAFON.
Enguany des del Punt d'Informació en la línia de promoure i contribuir a una relació i acompanyament
més directa  com a Lafede.cat a diferents plataformes i col·lectius que treballen a la nostra societat, i
hem facilitat la logística (cessions, difusió....) a: Stop Mare Mortum, Xarxa pel Dret a la informació,
Plataforma de solidaritat amb el poble Sirià (Todamón), PACD, Campanya Desmilitaritzem l'educació,
Fòrum Social Català, Campanya no al TTIP, Perill de Riqueses al Congo, Procés Constituent.

8) INCORPOREM L’ECONOMIA SOLIDÀRIA: PROVEÏDORS, FONS FINANÇAMENT 

POSEM EN MARXA UNA LÍNIA DE SUPORT A ENTITATS
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Durant el  2015 es continuen les accions de recolzament a les entitats federades en una situació
difícil. Es torna a obrir el debat sobre quotes, per aconseguir un càlcul més idoni i no tan gravós amb
les entitats petites i mitjanes; des de l'Assemblea es crea un grup de treball que ho estudiarà de cara
al 2016. La seu de Lafede.cat continua obrint les portes a reunions internes de les entitats i, a  més,
s'ha facilitat l'accés a cursos de formació a través de beques. 
Però cal remarcar la inauguració de l'Espai Erasme de Janer

. Inauguració de l'Espai d’entitats, Erasme de Janer: arrel de les retallades d'ajuts al sector per part
de  les  administracions  (especialment  notables  a  partir  de  2012),  Lafede.cat  va  plantejar  a
l'Ajuntament de Barcelona la cessió d'un espai a entitats en situació crítica. 
L'Espai  d'Entitats  Erasme  de  Janer és  un  local  cedit  per  conveni  a  Lafede.cat  per  part  de
l'Ajuntament de Barcelona, perquè entitats amb situació de risc puguin accedir de manera temporal,
tot assumint tasques de co-gestió. El 17 de febrer de 2015 va tenir lloc la inauguració del mateix espai
amb la representació institucional per part de l'Ajuntament de Barcelona de l’Alcalde M. H. Sr Xavier
Trias, i representants dels dos usuaris de l'espai: na Míriam Acebillo, presidenta de Lafede.cat i na
Sònia Bardagí, presidenta de la Federació de Famílies Monoparentals (entitat amb qui Lafede.cat es
comparteix la cessió). Aquest dia, les entitats federades presents a l'Espai van explicar les tasques
que fan i els objectius que impulsen de de l'àmbit de la Justícia Global mentre s'anava fent una visita
guiada per l'Espai d'Entitats. 
Des de Lafede l'Espai es considera un servei de suport dirigit principalment a les entitats federades
en situació crítica, per dotar-les d'un espai temporal que les ajudi a consolidar i  enfortir els seus
programes i activitats. Aquest primer any de l'Espai d'Entitats s'han ocupat 9 despatxos per part de
Farmamundi;  ACPP  (Assemblea  Cooperació  per  la  Pau);  Alternativa  Intercanvi  amb  els  pobles
indígenes;  AHEAD (Associació d'educadors en drets humans);  SUDS, Solidaritat  i  Cooperació;  PBI
Catalunya;  Fundació   Privada  Comparte;  CTD  (Centre  de  Treball  i  Documentació)  que  també
comparteix espai amb SIOF- Servei d'Informació de l'Objecció Fiscal a les despeses militars). Durant
els mesos de juliol i novembre es va obrir una nova convocatòria per rebre sol·licituds a les entitats
federades,  i  les entitats Centre Delàs i  Metges del Món Catalunya van presentar-s'hi,  resolent-se
favorablement les seves sol·licituds. 
Els altres espais d'ús compartit són la sala petita de reunions, el magatzem compartit, un espai de
cuina/ oci, una sala de reunions polivalent,  lavabos. Aquest any s'ha signat el Conveni de l'Espai
d'Erasme de Janer amb entre Lafede.cat i Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona.
Durant aquest primer any d'adaptació de l'Espai, la federació ha realitzat tasques de coordinació
logística per a les entitats i d’acompanyament al nou 'Espai d'Entitats. S'han fet un total de 9 reunions
a l'any (una al mes) de coordinació, identificació i resolució d’incidències que apareixen al dia a dia.
Entre les entitats s'han repartit tasques i responsabilitats de gestió i l'ús de l'espai. Lafede.cat ha fet
un seguiment continuat i ha participat activament a les reunions amb la voluntat de generar més
autogestió. S’espera que l’Espai esdevingui un lloc d'enfortiment del sector i foment del coneixement
entre entitats de justícia global i del treball participatiu que enforteixi el teixit social i personal entre
els membres de cada entitat, i contribueixi a la generació d’una xarxa més vinculada i integradora. 

. Quotes: Després de què durant el 2014 s'aprovés la quota social (75€) i els nous trams de quotes,
durant el 2015 s'ha iniciat un treball de repensar aquests trams per a fer-los encara més justos per a
totes les organitzacions, a partir d'un percentatge fixe sobre els ingressos de l'any anterior. Es va
aprovar la creació d’un grup de treball de quotes a l'Assemblea General Extraordinària (01/12), que es
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reunirà a partir del proper any per presentar una proposta. 

Quadre 6: Nous trams de quotes segons ingressos reals

TRAMS QUOTA 2014

A > 2.000.000 € 1.200 € 

B 800.000 € 2.000.000 € 880 € 

C 450.000 € 800.000 € 660 € 

D* 250.000 € 450.000 € 550 € 

E* 100.000 € 250.000 € 375 € 

F* 50.000 € 100.000 € 150 € 

G* < 50.000 € 75 € 

S Quota Social* 75 € 

Ens  seguim acostant  a  les  entitats  i  proveïdors  de  serveis  amb comportaments  econòmics
solidaris: 
Aquest  any hem incorporat  com a proveïdor  la cooperativa Sepra,  Servei  de prevenció  de riscos
laborals.
I hem consolidat la nostra relació amb empreses de càtering de la Xarxa d'Economia Solidària com
l'empresa Barrinar i la Fundació Futur.
I per a serveis de traducció i correcció també hem consolidat la relació amb Kooinos i L'apòstrof.

IV. AMB QUINS DINERS?

Les fonts de finançament són principalment públiques i es troben en:
- D'un costat l'Ajuntament de Barcelona que manté el seu suport a Lafede.cat
- L'ACCD, amb qui poc a poc es va incrementant l'import del conveni, i que enguany ha servit per
cofinançar en part un dels projectes europeus: el Devreporter.
- La Comissió europea, en el cas dels projectes europeus REDDSO i Devreporter.

Aquest any a més cal destacar la millora d'un 41,21% de la recaptació de les quotes 2015 respecte a
les  2014,  en part  degut  al  canvi  de trams  aprovats  al  2014  que han incrementat  la  participació
d'entitats, i una possible recuperació de les pròpies federades. 

Per últim cal mencionar l'ingrés extraordinari realitzat per la liquidació de l'antiga Federació catalana
d'ONG de Drets humans 9.624,87€.

Aquest any tanquem per tant amb beneficis,  que serveixen per fer una previsió de les possibles
despeses per a indemnitzacions als treballadors, i per d'altres eventualitats.
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