
 

DEMANDES DE LES ORGANITZACIONS PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL 
DIRIGIDES A LA DIRECCIÓ GENERAL COOPERACIÓ DE CATALUNYA DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA I A LA DIRECCIÓ DE JUSTÍCIA GLOBAL I 
COOPERACIÓ INTERNACIONAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 

Davant l’actual situació Lafede.cat i les seves organitzacions sòcies estem aplicant mesures            
de teletreball i flexibilitat laboral així com suspensió de les activitats presencials. Aquestes             
mesures s’han vist reforçades després de l’aprovació i aplicació de l’Estat d’Alarma RD             
463/2020 i mesures posteriors a Catalunya i en els països on treballem. Tot i així, l’aposta                
general del sector ha estat que, des de la consciència de que treballem donant suport a la                 
població més vulnerable del planeta, és un moment per redoblar esforços i continuar             
treballant i desenvolupant les nostres tasques de forma telemàtica.  

Des del sector considerem que podem posar al servei de la societat la nostra expertesa i                
coneixement en situacions d’emergència com l’actual, alhora que tenim molt a dir i fer              
durant aquest moment greu que ens ha tocat viure. Per aquest motiu, volem traslladar a les                
administracions quina és la situació del sector així com un conjunt de demandes per poder               
continuar fent la nostra feina en aquest context de dificultat. 

En l’actual context, el sector de la cooperació internacional i la Justícia Global de Catalunya               
està patint les conseqüències de la crisis en els següents àmbits:  

1.- Dificultats en l’execució i seguiment dels projectes. Hi ha un alt grau de preocupació               
per l’impacte que pot tenir aquesta crisis en les persones vulnerables amb les que treballem. 

2.- Dificultats en la repatriació del personal. Per aquestes situacions s’està treballant            
conjuntament amb les administracions responsables. 

3.- Dificultats financeres. Que ja estan tenint conseqüèncie en el mantenimiento de les             
activitats i generant incertesa sobre la estabilitat dels llocs de treball en el sector.  

4.- Risc de creixement dels missatges d’odi i confinament dels drets humans.            
Considerem que, tot i que la primera resposta a la crisi es va articular en un missatge                 
general de solidaritat, entenem que l'actual context pot ser propici a l’augment de discursos              
aillacionistes, racistes i xenofobs. Igualment, entenem que els estats d’alarma i mesures            
restrictives que s’estan portant a terme a pràcticament tot el mon, tot i ser necessàries,               
suposen un greu risc de vulneracions de drets humans que ja estan succeint a casa nostra. 

Davant d’aquesta situació, demanem a les institucions responsables les següents mesures: 

1. Garantir els suports anunciats de les administracions a les organitzacions que           
treballem per a la Justícia Global per poder seguir protegint a les poblacions             
més vulnerables del planeta. El sector de la cooperació internacional encara està            
molt lluny de recuperar-se de les retallades patides en la darrera crisi econòmica i no               



entendrem que, novament, les persones més vulnerables del planeta, en una           
situació que es preveu molt complicada, tornin a ser les oblidades de la crisi. Cal               
mantenir els compromisos pressupostaris amb la cooperació internacional. Molts         
factors indiquen que l’actual crisi sanitària generarà una crisi social, econòmica i de             
governabilitat global. La present crisi ens demostra que cal interioritzar que la            
resposta al COVID19 per la nostra ciutadanía o és global o no serà efectiva ni               
eficient. No podem contenir la pandèmia i les seves greus conseqüències si no es              
conté també a l’Àfrica, Orient Mitjà o Amèrica Llatina. És moment de mantenir els              
compromisos pressupostaris amb la Justícia Global.  

 

2. Cal que les administracions adoptin totes les mesures necessàries per          
assegurar que el sector de les ONGDs pugui mantenir el seu suport a les              
poblacions més vulnerables i adaptar-se al present context. La present situació,           
amb un terç de la població global en estat de confinament suposa un enorme repte               
cara a mantenir l’execució planificada dels projectes. En aquest context, les ONGDs            
hem realitzat un esforç important per seguir donant suport a les poblacions més             
vulnerables: reconvertint les activitats en accions digitals, mantenint les presents          
estructures de solidaritat internacional i fent un ingent esforç per poder donar            
resposta a la present crisis sanitària. Conscients de que en aquesta crisi, els             
beneficiaris dels projectes que implementem seran els més perjudicats i vulnerables,           
les ONGDs estem fent un enorme esforç per adaptar-nos al contexte. Cal que les              
administracions acompanyin i facilitin aquests esforços flexibilitzant els processos de          
modificació substancial dels projectes incloent el permetre continuar imputant         
despeses d’estructura de les entitats durant el període d’alarma o ampliar el termini             
d’execució dels projectes més enllà de la durada el decret d’estat d’alarma. 

 

3. Per tal que el sector de la cooperació internacional pugui seguir implementant            
la seva tasca és necessari mantenir els compromisos de resolució de           
subvencions i d’obertura de convocatòries que estaven previstos. En aquest          
context tan volátil, necessitem que les administracions públiques donin continuïtat a           
les subvencions de projectes i programes del 2020, tant pel que fa a la resolució de                
la convocatòria de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de            
l’Ajuntament de Barcelona, així com a la convocatòria pendent de l’Agència Catalana            
de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció General de Cooperació al           
Desenvolupament. Cal reforçar la cooperació internacional - els seus fons i les seves             
capacitats - per seguir desenvolupant una eina privilegiada per promoure solucions           
globals pels problemes globals. 

 

4. En el present context entenem que la situació previsible que viurem           
PostCOVID19 fa necessari reforçar el suport a campanyes d’Educació per a la            
Ciutadania Global. Per tal de mitigar els possibles efectes de la crisi, entenem que              
cal redoblar els esforços per promoure la solidaritat i fomentar i protegir els drets              
humans davant de les respostes de caràcter aillacionista, racistes i xenòfobes que            
poden donar-se. 

 



5. Igualment, el sector que treballa per a la Justícia Global, cada cop més divers i               
dinàmic, s’ha vist també parcialment afectat per l’actual estat d’alarma. En           
aquest context hem identificat que hi ha entitats que no han tingut alternativa a haver               
de procedir a fer ERTOS. Donada la dificultat del moment, considerem prioritari que             
les administracions facilitin els certificats que siguin necessaris a aquelles entitats           
que decideixin aturar l’activitat per acollir-se a un ERTO a fi de reincorporar-se una              
vegada finalitzi l'estat d’alarma. Igualment cal oferir facilitats per les modificacions i            
els canvis en l’execució dels projectes, contemplant la necessitat d’executar despesa           
amb càrrec als projectes, fins i tot tenint les activitats suspeses. Calen mesures de              
suport al sector orientades a mantenir l’ocupació en el sector i la continuïtat futura de               
les actions. 

 

6. Entenem que davant de la present crisi global, el sector que treballa per a la               
Justícia Global és un dels sectors més preparats per poder fer una contribució             
que serveixi per mitigar els efectes socials, econòmics i sanitaris de la present             
pandèmia: cal que es valori obrir convocatòries ad hoc per a fer front al              
COVID-19 en els països amb els que treballem. Totes les agències internacionals            
ens diuen que, en el present context, és necessari prioritzar l’atenció a les persones              
més vulnerables, que cal compartir bones pràctiques institucionals i socials. Per fer            
aquesta tasca, cal un esforç coordinat de la societat civil i les institucions. Tenint en               
compte l’impacte que aquesta crisi tindrà en altres països és necessari mobilitzar            
recursos i capacitats extraordinàries, en especial els canals d’ajuda humanitària.  

 

7. Creiem del tot necessari establir un espai de treball estable entre les            
administracions i les organitzacions socials a fi de coordinar estratègies de           
resposta a la crisi sanitària provocada pel COVID-19, especialment quan aquesta           
arribi amb tota la seva virulència als països empobrits on estem treballant. Aquest             
espai de coordinació permetrà una anàlisi del context compartit, i la definició i persa              
de decisions ràpides compartides, per tal de que siguin el més adequades i eficaces              
possibles. 

 

  

  

 

  

 

 

 


