
PLA DE TREBALL 2018-2019

1. Introducció

El pla de treball de l’any 2018 i 2019 és una continuïtat de les reflexions internes encetades per

Lafede.cat en el camí de consolidar la nova federació de justícia global. Per tal de dotar el full

de ruta a llarg termini, s’ha platejat encetar un pla estratègic, basat en la teoria del canvi, que

dibuixi la línia de treball a quatre anys. 

En el mentrestant, Lafede.cat continua les passes donades en l’anterior pla de treball 2016-2017

ja que  les seves grans línies són encara ben vigents. El PT introdueix millores, principalment a

nivell de continguts, i d’acotament de la  justícia global (JG) a nivell català i de Barcelona. 

El PT 2018-19 es focalitza en el desenvolupament de quatre eixos temàtics prioritzats i en vigor: 

1)  La  migració,  abordada  des  de  l’enfocament  cultural,  de  defensa  de  drets  i  de  les

relacions internacionals i fronteres, i amb la participació d’entitats migrants;

2) La justícia ambiental, a fi d'identificar els principals actors de Catalunya i de la ciutat, i

definir una estratègia d’intervenció; 

3) L’ètica de la cura i el feminisme, per continuar la seva incorporació a les estratègies i

estructures de les entitats i de la federació, i compartir-ho amb d’altres xarxes ; 

4) L’enfocament basat en drets humans i la noviolència,  com a resposta a la realitat

glocal de societats diverses, i enfortint el teixit.

Les accions es concretaran en la identificació de discurs i el seu desenvolupament, la capacitació i

formació,  l’intercanvi  de  coneixements,  i  l’enfortiment  d’espais  de  coordinació  i  enxarxament.

Educació per la justícia global així  com la comunicació transformadora (Beques DevReporter)

continuen sent pilars de les nostres accions. Es consoliden també l'enfocament feminista i l’ètica

de la cura, per implementar la guia d'auto-diagnosi «Sembrant Cures per a cultiva canvis» a les

entitats, i la socialització i espais d’intercanvi de l’experiència amb les plataformes i entitats del

tercer sector interessades 

El 2019, l’antiga FCONGD, fusionada en Lafede.cat, hauria celebrat 30 anys. En aquest marc, des

de Lafede.cat farà una reflexió de l’evolució de la cooperació al desenvolupament i l’adopció del

paradigma de la justícia global. 



De nou entenem aquest document com una guia per a l’orientació de les accions i el dia a dia en

el sí de la Lafede.cat, i serà utilitzat com una eina flexible, que anirà canviant a mesura que anem

treballant i es vagin avaluant les pròpies activitats i resultats previstos. 

2. Seguiment i avaluació del pla

Per tal d’assegurar el seguiment i avaluació de les activitats exposades en aquest pla, es proposen

els següents mecanismes:

 La junta de la Lafede.cat és l’òrgan amb responsabilitat de vetllar per l’operativitat i el

compliment del Pla de Treball 2018-2019, amb responsabilitat de comunicar al conjunt de

les entitats el grau d’execució i problemàtiques associades.

 Cada  acció  té  assignada  equips  responsables  de  la  seva  consecució,  seguiment  i

informació.  A  la  vegada,  les  activitats  s'identificaran  amb diferents  prioritats  i  d’una

calendarització, que es concretarà amb més detall anualment des de la Junta i l’Equip

tècnic.

 Les  assemblees  ordinàries  de  la  Lafede.cat,  amb una periodicitat  mínima anual,  són

l’espai a on la Junta explicarà el desenvolupament del Pla de Treball. Des de l'any 2014

tenim incorporada la convocatòria d'assemblees extraordinàries (al mes de novembre),

per tant, si es considera que les circumstàncies i els processos de presa de decisions ho

requereixen, també es podran fer servir per al seguiment del Pla de Treball.

LÍNIES D’ACTUACIÓ, OBJECTIUS I RESULTATS:

OE1.- Desenvolupar el paradigma de justícia global en els eixos de migració, drets humans i 

noviolència, i impulsar-lo a través de la coherència de polítiques, i l’educació i comunicació 

transformadores, així com identificar actors i temàtiques de l’eix justícia ambiental. 

R1. Impulsada la generació de discurs de justícia global, aprofundit en l’eix de migracions i 

de drets humans, i ubicat l'eix de justícia ambiental

1. Formacions i espais de trobada i reflexió sobre justícia global, cultura de pau, i enfocament de

drets humans per a la construcció de discurs. Campanya dels 30 anys de cooperació federada

(2019).



2.  Seminaris  sobre  migració  i  justícia  global  amb perspectiva  internacional,  social,  cultural,  i

jurídica, documents de sistematització de la reflexió sobre migració i justícia global, i identificació

i reunions de contacte amb les principals xarxes i plataformes de persones migrants.

3.  Elaboració d’un mapa de Barcelona des de la visió de la Justícia Global, a partir d’un procés

participatiu d’identificació, debat, síntesi i edició d’aquest instrument. En el marc d’aquest conveni

es treballaran específicament els eixos de justícia ambiental i migracions.

4. Identificació i difusió de casos de violacions de drets humans per part d’empreses, reunions de

coordinació entre diferents actors per al seu seguiment, organització d’un seminari de presentació

de casos, i coordinació amb d’altres campanyes nacionals i internacionals.

5. Participació i coordinació amb plataformes per la defensa dels drets, llibertats de la ciutadania,

i la convivència, com #Somdefensores.

6.  Coordinació  amb les  principals  plataformes  del  sector  associatiu  de  justícia  global  català,

estatal, i identificació d’actors a nivell europeu.

7. Jornades internes de reflexió sobre solidaritat internacional amb perspectiva de justícia global:

voluntariat internacional (2018) i cooperació internacional (2019)

R2. Impulsada la inclusió de la justícia global i la coherència de polítiques públiques, 

participat i incidit en espais vinculats a l’administració i a la política representativa

1. Presentació d’iniciatives de JG -especialment en migracions, drets humans i noviolència- als

consells  de  cooperació  i  als  seus  grups  temàtics  dins  l'àmbit  municipal  i  de  la  Generalitat;  i

participació al consell de foment de la pau de la Generalitat.

2.  Participació  a  l’elaboració  del  Pla  director  de  cooperació  2019-2022  de  la  Generalitat  i

seguiment dels plans anuals de l’ACCD i de l’Ajuntament de Barcelona.

3. Elaboració de propostes dirigides a les principals administracions d’àmbit català (Generalitat de

Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona) per al seguiment i millora de les

convocatòries de subvencions i formularis.

4.  Elaboració  de  documents  per  fer  incidència  en  polítiques  públiques  per  la  millora  del

desplegament de la justícia global a la ciutat. En concret, sobre el factor de la extraterritorialitat

en les polítiques públiques.

5. Reunions pel seguiment de polítiques públiques, coordinació i difusió de la justícia global amb

la Direcció de cooperació i JG i la Direcció de Drets de Ciutadania i Diversitat a nivell municipal;

amb la Direcció General de Cooperació al desenvolupament i l’ACCD a nivell de la Generalitat;

amb la Direcció de Relacions internacionals de la Diputació de Barcelona.



6. Participació en l’estructura de drets humans del Síndic de Greuges de Catalunya, i aportacions

des de la justícia global al pla de drets humans que s’elabori.

7. Reunions amb representants dels principals grups parlamentaris per garantir la presència de la

justícia global a la legislació de polítiques públiques.

8. Reunions institucionals de seguiment per a la consolidació d’un centre pel compliment dels

drets humans per part d’empreses preferentment amb contractes públics amb l’administració de

Barcelona i/o de Catalunya.

9. Formacions conjuntes i debat sobre la coherència de polítiques dins del marc de justícia global

i els drets humans. Realització d’una formació conjunta sobre EBDH, dirigit a personal de Lafede

i/o entitats, i personal tècnic Ajuntament vinculats amb Justícia Global.

R3. Incidit socialment en justícia global a través de l’educació, i dotat d'eines per a la 

millora de les capacitats d’agents educatius, especialment als municipis de la província de 

Barcelona

1.  Participació  en espais  d'intercanvi  de  coneixement  sobre  educació  per  la ciutadania global

(EpCG), tant propis com externs

2.  Identificació  i  participació  a  reunions  de  coordinació  amb  diferents  plataformes  i  actors

educatius tant de l’àmbit català, com de municipis de la província de Barcelona.

3. Espais de coordinació i jornades d’intercanvi d’experiències i aprenentatges sobre educació per

a la justícia global per a la millora de les capacitats dels agents educatius.

4. Reunions de seguiment per compartir espais de treball de Lafede (comissió d’educació) i de

l’Ajuntament (trobades amb entitats i dinamització i desplegament de la JG a districtes)

5.  Tallers de construcció i  identificació de criteris  d’educació transformador a municipis  de la

província de Barcelona.

6. Jornades d’intercanvi de pràctiques educatives innovadores i transformadores entre diferents

actors educatius; com a mínim una dirigida a municipis de la província de Barcelona, i una altre

d’àmbit català (2019).

7. Recull audiovisual de pràctiques educatives de referència, especialment dels municipis de la

província de Barcelona.

8. Elaboració d’un mapa d’accions de l’EpJG a Barcelona i al territori català entre Lafede.cat i

l’Ajuntament de Barcelona, l’ACCD, i el Dep. d’Ensenyament.



R4. Augmentada la incidència social en justícia global a través de la comunicació 

transformadora

1. Implementació de les principals recomanacions de l’auditoria comunicativa

2. Publicació i producció d’eines de difusió de la justícia global

3. Edició de les beques Devreporter (2018 i 2019), i participació de l’Ajuntament de Barcelona als 

espais de seguiment i validació dels projectes de comunicació d’entitats i periodistes, en el marc 

del projecte europeu«Frame,Voice, Report!»

4. Formacions sobre comunicació transformadora i sobre l’ús eficaç d’eines comunicatives per 

enfortir les capacitats de les entitats, amb especial atenció a les entitats becades pel projecte 

FVR.

5. Formació a estudiants de periodisme de la UAB sobre periodisme internacional responsable

6. Organització de jornades de debat junt amb l’Ajuntament de Barcelona sobre el tractament ètic

de la comunicació per periodistes i entitats.

OE2.- Implementar l'ètica de la cura i el feminisme a les estructures i estratègies de 

Lafede.cat i a les entitats federades, i generar sinergies amb actors afins.

R5. Continuada l'adaptació de la cultura organitzativa de les entitats federades a l’ètica de 

la cura i a la perspectiva feminista.

1. Una guia sobre l’ètica de la cura revisada, publicada i es difon -Fase 2 a nivell intern (1er 

semestre 2018) i Fase 3 a nivell extern (2n semestre 2018 i 2019)-

2. Tallers d’acompanyament a les entitats i a Lafede.cat per a l’adopció de l’ètica de la cura (2018) 

i sobre feminismes (2019).

3. Identificades entitats i plataformes del tercer sector, i administracions interessades en l’ètica de

la cura i el feminisme

4. Jornades de debat i treball sobre l’adaptació de l’estratègia de Lafede.cat a l’ètica de la cura

5. Revisió de documents fundacionals i elaboració de protocols contra assetjaments (2018) i per 

implementar el feminisme (2019) a Lafede.cat, acompanyats de formació.

6. Identificació conjunta amb l’Ajuntament de Barcelona per incorporar elements del protocol 

contra l’assetjament sexual per les entitats, i de la guia d’ètica de la cura, en coherència amb l’eix 

de justícia de gènere.

 



OE3.- Millorar la resposta a les necessitats de les entitats i les demandes de la ciutadania, 

amb una nova planificació de Lafede.cat i els seus espais de participació

R6. Millorada l'adequació dels espais de participació i coordinació de Lafede.cat en relació

a les necessitats de les entitats federades, i en coherència amb la planificació interna.

1. Tallers participatius d’un grup ad hoc i reunions plenàries per avaluar el pla de treball 2016-

2017 i elaborar la planificació 2018-2019

2.  Enfortiment del sector associatiu per a la justícia global (JG) amb eines per la millora de la

planificació, seguiment i avaluació, la sostenibilitat i l’autonomia financera, i l’adaptació de les

estructures organitzatives als nous reptes de participació i tecnològics.

3. Un pla de voluntariat i pràctiques universitàries desenvolupat d'acord amb la planificació

4. Un grup de treball estudia la millora de la participació de les entitats en les quotes i la seva

recaptació

5.  L’Espai  Erasme  de  Janer  està  ocupat  al  100%  i  funciona  de  manera  participada  i

autogestionada per les entitats que l’ocupen.

6. Realització d’una avaluació externa de Lafede.cat en el marc municipal, a fi d’identificar el seu

rol, funcions, impacte, i recomanacions a futur. Els aprenentatges permetran conèixer millor el

sector a Barcelona i definir interessos comuns (construcció i impuls de polítiques públiques de JG

i cooperació).

R7. Ateses des del Punt d’informació les peticions de serveis de les entitats i visibilitzades

les  seves  accions;  donat  suport  a  plataformes  afins,  i  respostes  les  demandes  de  la

ciutadania

1. Actualització anual de dades de contacte de les entitats federades i altres contactes amb una

base interna

2. Elaboració d’un diagnòstic del sector de la justícia global a Barcelona, i difusió gràfica a través

d’un espai de referència d’informació de les entitats federades de la ciutat.

3.  Un pla de millora del Punt d’informació inclou l’oferta de serveis a entitats i  la renovació i

adequació de l’equipament de les sales de l’espai Tàpies (especialment per rodes de premsa i

formacions, i atenció a la diversitat)

4.  Es  milloren  les  eines  de  recollida  d’informació  i  satisfacció  mitjançant  formularis  sobre

consultes i activitats i sobre serveis a les entitats federades

5.  S'atenen  consultes  especialitzades  presencials  a  la  ciutadania  (formacions,  voluntariat,



orientació curricular, …)

6.  Es  fa  el  manteniment  del  butlletí  Intercom  (publicacions  setmanals  i  adequacions

informàtiques  de  l'eina),  i  s'incorpora  la  participació  de  les  noves  entitats  federades  amb

publicacions de les seves activitats

7.  Entitats  federades  organitzen  i  participen  a  la  V  (2018)  i  la  VI  (2019)  Fira  de  voluntariat

internacional #Tornacanviada
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