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SALUTACIÓ DE LA JUNTA

Un any difícil que ens ha posat a prova
La data del 14 de març ha marcat la història del país, i per descomptat també la nostra. El
nostre recull de dades anual mostra un abans i un després d’aquesta data, dia en què es va
declarar l’estat d’alarma i vam tancar la seu. Fins aquell dia, tot i la incertesa, havíem funcionat
amb normalitat i a ple rendiment. Ja havíem organitzat la nostra fira de voluntariat internacional,
a la que van assistir 200 persones, i ja havien passat pel carrer Tàpies 1.600 persones, una
mitjana d’assistència, en aquells dos mesos i mig, similar a la d’anys anteriors.
Malgrat un primer moment de desconcert, de seguida vam reaccionar i, a banda de fer els
plans de contingència i comprar el material de protecció necessari, en un temps rècord es va
preparar a l’equip per al teletreball i es van adaptar tots els projectes i activitats a l’entorn
virtual: només un mes i mig després celebràvem el I Festival Devreporter en línia, una mostra de
reportatges i documentals que s’havia dissenyat i estava previst fer-la de manera presencial. Les
300 persones que van seguir el festival van ser la nostra prova de foc. La pandèmia ha suposat
l’impuls definitiu per la transformació digital del sector, i la federació va entomar decididament
el repte apostant per una digitalització ètica, coherent amb els principis de la justícia global.
De la mateixa manera la federació va posar-se al costat de les entitats, que van haver de
paralitzar els seus projectes i només 13 dies després de la declaració de l’estat d’alarma, ja tenia
lloc la primera reunió col·lectiva amb les principals administracions per demanar-los la
flexibilització o ajornament dels requeriments administratius. Tot i la ràpida adaptació, la majoria
de projectes i programes es van veure afectats, i una de les proves més clares és la disminució de
publicacions a l’Intercom.
Malgrat la difícil situació, durant l’any però, s’han aconseguit algunes fites importants per
al sector. Hem avançat com mai abans en el tema de la desburocratització. S’han obert espais i
canals de diàleg amb les diferents administracions per abordar el tema de la simplificació i
harmonització de les convocatòries. També hem estat molt a sobre del govern perquè la
pandèmia no fos excusa i es fessin efectius els compromisos del Pla director, i hi ha hagut més
diners per les convocatòries, i s’han arrencat alguns altres compromisos importants.
Pel que fa a la vida interna de la federació l’any 2020 vam tenir també rècord
d’incorporacions: hem renovat el 30% de la nostra base social, des del 2013. Tot el treball de
processos i en xarxa, i tot l’acompanyament comunicatiu, ha donat fruits, i creix l’interès per
formar part de la #familiafede de moltes entitats del món educatiu i feminista. La virtualitat i un
bon treball d’acompanyament han fet possible que el 2020 hagi estat un any d’increment de la
participació de les entitats en tots els sentits: hem augmentat el nombre d’entitats que han
participat a l’assemblea però també als eixos, s’han obert nous grups de treball, i han augmentat
els ingressos per quotes.
Els nostres eixos especialitzats ens han donat moltes alegries. El Protocol per l’abordatge de
les violències sexuals a les organitzacions ha donat molta feina però s’ha posat unes bases
sòlides per tenir una federació lliure de violències, i després de generar molts espais i continguts
formatius, a finals d’any s’han recollit 21 cartes de compromís. El Protocol s’ha compartit amb
moltes xarxes i plataformes de segon nivell i s’ha convertit en un document de referència, el
que ens posiciona com a #fedefeminista, el que ens fa molt felices. Des de l’eix d’Educació
seguim liderant i renovant el discurs educatiu del sector amb nous materials, i la finalització del
nostre projecte europeu, el Frame, Voice, Report, ens ha tornat unes avaluacions excel·lents.
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L’avaluador extern del projecte, a l’acte de tancament, va afirmar que el treball i propostes
comunicatives de la federació eren de les millors de tota Europa.
Per últim, cal reconèixer l’esforç i la feina feta per part de l’equip tècnic, que en un any
especialment complicat va haver d'assumir també la baixa de la direcció.Tampoc podem oblidarnos de totes les persones que treballen amb nosaltres com a proveïdors de neteja, serveis
informàtics o disseny.Gràcies: Carlos, Badia, Jaume, Joan.
Luca Gervasoni, en nom de la Junta directiva
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EL 2020 DESTAQUEM...
Vida interna i participació
La federació creix i augmenta la participació interna
Augmenta la participació en les assemblees (57 entitats a la tercera AGO) i eixos de treball. Es
creen cinc nous grups de treball. La mitjana d’entitats implicades en els diferents eixos ha estat
de 12 entitats, i en els grups de treball de 10 entitats.
Rècord d’incorporacions: a les dues assemblees generals s’aprova l’ingrés de 12 noves entitats
amb perfils molt diferents que van des de la cooperació i l’ajut humanitari, a entitats netament
feministes, educatives o del món sindical (Asociación Aida, Calala Fondo de Mujeres, Fundació
Educació Solidària, Hèlia Dones, Mundubat, Reds, AFFAC, Cehda Ghana, Grup Eirene, Open
Arms, Entreculturas Catalunya i Sindicalistes Solidaris). El paraigües de la justícia global acull
cada vegada més sensibilitats.
Suport a les organitzacions
Una seu adaptada a les mesures sanitàries, i disponible per al barri i les entitats que li
donen servei: la seu s’adapta en temps rècord a les mesures sanitàries i, durant el pitjor moment
del confinament, s’obre per a activitats essencials de caràcter social d’entitats federades, que
donen servei als col·lectius vulnerables del barri. També es realitzen millores: es condiciona la
Sala de juntes per fer viodeoconferències i un despatx com a sala de coworking
Iniciem el camí de la transformació digital ètica i responsable: es realitza un primer diagnòstic
de la situació de les entitats i la mateixa federació i un pla de digitalització. Es desenvolupen
eines pròpies de codi obert, juntament amb altres plataformes de segon nivell, amb la idea de
posar-les al servei de les entitats a curt termini, i convertir-nos en una #FedeFLOSS, una federació
digitalment responsable i sostenible.
Defensem les entitats per minimitzar l’impacte de la pandèmia: hem organitzat reunions
col·lectives amb els principals finançadors: 13 dies després del decret d’alarma, el 27 de març, la
primera reunió amb els directors de Cooperació de la Generalitat i l’Ajuntament va reunir més de
100 entitats.
Avancem en la desburocratització del treball de cooperació: hem elaborat un diagnòstic sobre
les convocatòries catalanes a fi de simplificar i harmonitzar procediments administratius, una
petició històrica de les entitats, hem obert espais de diàleg amb les administracions al respecte, i
hem elaborat 30 propostes concretes de canvi.
Ordenem i ampliem el catàleg de formacions per atendre les diferents entitats i necessitats
formatives: hem format a 300 persones en el paradigma de Justícia global.
Hem elaborat un pla d’acollida i acompanyament a les entitats, ja que la federació ha renovat
la seva base social en un 30% des del 2013.
Feminismes
Avancem en la incorporació del Protocol per l’abordatge de les violències sexuals a les
organitzacions: ho publiquem en format web, despleguem un pla de formació específic i
innovador (vídeos formatius), i s’inicia el treball de les Comissions de Seguiment i Actuació. A
final d’any hi ha 21 cartes de compromís. El Protocol circula per plataformes i espais feministes i
s’agafa com a referent fora del sector.
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El programa d’ètica de les cures s’adapta a la situació de pandèmia: s’obren espais
d’acompanyament i formació en relació al teletreball i a la gestió de la incertesa, i als lideratges
amb perspectiva de cures.
Incidència institucional
Hem aconseguit que el Govern compleixi amb bona part dels acords pressupostaris del Pla
Director per al 2020, i d’altres demandes de les entitats. El pressupost de l’ACCD ha crescut
però també les convocatòries: mentre l’any 2019 la suma de totes les convocatòries va ser de
8,2M€, enguany ha aquesta xifra ha estat de prop de 20M€. També hem aconseguit mantenir el
criteri que les entitats beneficiàries siguin les organitzacions especialitzades, aspecte fonamental
que havia estat posat en qüestió, i ampliar la durada dels projectes i millores en les fórmules de
finançament. Hem aconseguit la reactivació del Comitè Català d’Ajut Humanitari i Emergències.
Des de l’Eix d’Empresa i drets humans, hem aconseguit que es debati una Llei catalana per a
la creació del Centre català d’Empresa i Drets Humans, i hem creat la web
www.alertadh.org on s’exposen casos de vulneracions de drets humans per part d’empreses que
operen a Catalunya i la resta del món
Incidència social
En un moment de greu crisi sanitària i social, hem posat en marxa la campanya «100x100
justícia global» per tal de recordar el caràcter global de la crisi i la necessitat de la
cooperació i solidaritat internacionals: hem elaborat un document consensuat de 15 demandes
del sector en clau de Justícia global i un vídeo que, per primera vegada, ha sortit a TV3.
Hem posat en marxa la campanya “Capgirem el món. Revoluciona’t per a la Justícia global»
per tal d’apropar-nos al públic més jove. Hem realitzat xerrades per instagram amb influencers
i persones referents de temàtiques socials i ho hem fet teixint aliances amb organitzacions
juvenils.
Hem tancat el projecte Frame, Voice, Report! amb 25 projectes impulsats per 31
organitzacions, amb el qual hem arribat a 3,5 millions de persones. Com a tancament del
projecte vam organitzar el I Festival Devreporter que van seguir 300 persones.
Malgrat l’equip ha teletreballat, des del Punt d’Informació s’han atès 252 consultes
virtualment o telefònicament, i s’ha enviat puntualment l’Intercom que ha reduït el nombre
de publicacions (415 articles, 246 menys respecte l’any anterior), però ha crescut en 96
ussuaris/es (el reben 4.225 persones).
El nombre de visites a la web s’ha mantingut estable malgrat reduir-se el nombre de
publicacions (85.179 visualitzacions). Hem aparegut 42 vegades a mitjans i hem augmentat
els/les seguidors en xarxes socials destacant Instagram amb 2.032 seguidors (+1148) i Youtube
ja que ha estat un any de força activitat pel gran volum d’activitat on line (111 subscripcions noves
al canal i un total de 4.100 visualitzacions de vídeos).
Des de l’eix d’Educació liderem i renovem els discursos educatius: hem publicat nous
materials (guia “Educar per a futurs alternatius”, wikipàgina sobre Educació per a la Justícia
Global, webMapa “Educa Justícia Global hem estat presents als primers espais de debat sobre
l’Estratègia d’EPD del Consell de Cooperació i impulsem l’educació transformadora al territori amb
espais formatius a diferents ajuntaments.
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120 persones van participar a la VII Fira de Voluntariat Internacional “Fes una volta i
#Tornacanviada” malgrat que la pandèmia provoqués amb la cancel·lació de pràcticament tota
l’activitat de voluntariat internacional
Des de l’eix de Migracions obrim línia d’incidència política: hem elaborat un document de
propostes per millorar el Reglament de la Llei d’estrangeria, i hem aprofundit en l’antiracisme
a través de formacions internes
Des de l’eix de Pau i noviolència hem plantejat a la Coordinadora estatal d’ONG la creació
d’un Grup estatal de Pau, i hem demanat la desmilitarització de la gestió de la pandèmia
Des de l’eix de Justícia ambiental s’ha començat a construir xarxa entre entitats federades i
col·lectius i organitzacions especialitzades, i hem publicat un mapa de conflictologia ambiental
de la ciutat de Barcelona.
Treball en xarxa
Ens hem adherit a 30 manifestos i/o posicionaments relacionats amb la Justícia Global. Més
del 50% dels posicionaments que s’han aprovat enguany han estat a demanda dels eixos, i els
dos més actius han estat el d’Empresa i Drets Humans i el de Migracions.
Gestió econòmica
El balanç és positiu, ja que malgrat que es redueixen els ingressos per la finalització del
projecte europeu i la reducció de la subvenció de l'Ajuntament de Barcelona, ha augmentat
l'aportació de les entitats (8% del total) i s’han reduït les despeses.
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1.QUI SOM?
1.1 Dades bàsiques i missió, valors i visió
Lafede.cat- federació d’organitzacions per a la Justícia Global va néixer el gener de 2013 i fou
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 organitzacions
que integraven aquestes federacions.
El desembre de l’any 2020, Lafede.cat està formada per 124 organitzacions dels àmbits de la
pau, els drets humans i la cooperació per al desenvolupament. En total,112 organitzacions
de ple dret i 12 observadores.
A l’Assemblea General Extraordinària de 4 de març de 2020 s’aprova l’actualització de la
missió, visió i valors de 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 global i
l’erradicació 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
Lafede.cat serà un referent de justícia global i representarà a les seves entitats davant les
institucions, la ciutadania, i altres agents socials. Treballarà des de l'enfocament de drets
humans i la cultura de pau aquí i arreu, considerant la dimensió internacional i la
interconnexió de les problemàtiques locals i globals. És per això que prioritzarà el treball en
xarxa junt amb plataformes i moviments socials.
Serà l'espai de participació democràtica de les entitats, per a la coordinació i la generació
de coneixement. Serà una entitat diversa, antiracista, feminista i sostenible, que vetllarà per la
coherència entre els valors que promou i les seves pràctiques, que es recolliran en el Codi ètic. Es
fomentarà i acompanyarà a les entitats federades en aquesta aposta de pràctiques coherents i
transformadores.

Valors
· 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.
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· Transparència: estem oberts 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.
· Diversitat: partim de la certesa que tots els éssers vius som diferents i singulars. Davant
aquest fet, ens comprometem a generar mecanismes per a la participació i representació de
tothom sense discriminació ni exclusió, posant especial èmfasi en la diversitat cultural, sexual,
religiosa i funcional per a reflectir de la millor manera la societat en cada moment.
A banda dels Estatuts i el Codi ètic i de conducta, des de juny de 2015 Lafede.cat compta amb
un altre document marc de referència: «Treballar per la justícia global en un món global». Aquest
document recull un conjunt de criteris per orientar el treball quotidià de les entitats i de la
mateixa federació cap a la Justícia global, entesa com un paradigma que té com a objectiu
transformar les relacions de poder que generen desigualtats arreu, mitjançant –entre d’altres– la
redistribució dels béns i l’educació per una ciutadania global.
1.2 Organitzacions federades
L’any 2020 van incorporar-se 12 organitzacions (8 de ple dret i 4 observadores) a la
federació i 5 organitzacions van donar-se de baixa.
El desembre de 2020, el llistat d’organitzacions federades és el següent:
1
Acció Contra La Fam
2 Acció Dels Cristians Per L’abolició De La Tortura (ACAT)
3 Acció Solidària I Logística
4 ACNUR Catalunya - Comitè Català Per Als Refugiats
5 Agermanament Sense Fronteres
6 AHEAD – Associació D’educadores I Educadors En Drets Humans
7
Aigua Per Al Sahel
8 Alternativa Intercanvi Amb Pobles Indígenes
9 Amnistia Internacional Catalunya
10 Añatuya
11 Arquitectura Sense Fronteres
12 Asociación Aida - Ayuda, Intercambio, Desarrollo13 Assemblea de Cooperació Per La Pau (ACPP)
14 Associació Acció Internacional Per La Pau (Iap Catalunya)
15 Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres
16 Associació Catalana Per A La Prevenció I Tractament De La Tuberculosi Al Tercer Món
17 Associació Catalana Per La Pau (ACP)
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Associació Catalunya-Líban
Associació D’educació Popular Carlos Fonseca Amador
Associació De Periodisme Fora De Quadre
Associació Dret a Morir Dignament De Catalunya
Associació Entrepobles
Associació Grup Eirene
Associació La Xixa Teatre
Associació Nous Camins
Associació Oiko Crèdit Catalunya
Associació Per A Les Nacions Unides Espanya (ANUE)
Associació Pobles Germans De Catalunya
Associació Ruido Photo
Associacions Federades De Families D'alumnes de Catalunya (AFFAC)
Brigades Internacionals de Pau De Catalunya (PBI)
Calala Fondo De Mujeres
Casal Dels Infants, Per A L’acció Social Als Barris
Cehda Ghana
Centre D'estudis Cristianisme I Justícia - Fundació Lluis Espinal
Centre D’estudis Africans I Interculturals (CEA)
Centre D’estudis Amazònics (CEAM)
Centre Delàs D'estudis Per La Pau
Centre Exil
Centre Internacional Escarré Per A Les Minories Ètniques I Les Nacions (CIEMEN)
Centre Unesco De Catalunya
Comissió Catalana D’ajuda Al Refugiat (CCAR)
Comitè 1r De Desembre
Comparte
Cooperacció
Creart
Creu Roja Catalunya
Cultura, Solidaritat I Pau – Comunitat De Sant Egidi
Desos Opció Solidària
Edualter - Educació Alternativa
Enllaç Solidari
Entrecultures Catalunya
Escola Cultura De Pau
Escoltes Catalans (EC)
Farmacèutics Mundi
Federació D’associacions Catalanes Amigues Del Poble Sahrauí (ACAPS)
Fundació Adsis
Fundació Ajuda En Acció
Fundació Akwaba
Fundació Alda
Fundació Alfonso Comin
Fundació Aliança Per La Solidaritat
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Fundació Autònoma Solidària (FAS)
Fundació Banc De Recursos
Fundació Catalana De L’esplai (Fundesplai)
Fundació CIDOB
Fundació Codespa Catalunya
Fundació Educació I Cooperació - Educo
Fundació Educació Solidària
Fundació Guné
Fundació Internacional Solidaritat Companyia De Maria (FISC)
Fundació Juan Ciudad
Fundación Main
Fundació Món-3
Fundació Montblanc Per A La Promocio De La Dona
Fundació Oxfam Intermón
Fundació Pau I Solidaritat – Cc.Oo.
Fundació Per La Pau – Fundipau
Fundació Proide
Fundació Solidaritat Ub
Fundació Sonrisas De Bombay
Fundació Ulls Del Món
Fundació World Vision Internacional
Hèlia Dones
Igman-Acció Solidària
Institut Drets Humans Catalunya (IDHC)
Intered
Irídia – Centre Per La Defensa Dels Drets Humans
Justícia Alimentària
Justícia I Pau
Lliga Dels Drets Dels Pobles
Matres Mundi
Medicus Mundi Mediterrània
Metges Del Món
Minyons Escoltes I Guies De Catalunya
Moviment Per La Pau (MPDL)
Mundubat
Novact
Observatori Del Deute En La Globalització (ODG)
Observatori Desc
Ong Nutrició Sense Fronteres
Open Arms
Pagesos Solidaris
Pen Club Català
Plataforma Unitària Contra Les Violències De Gènere
Prodein
Proyecto Vision
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108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Reds
Sant Just Solidari
Save The Children
Servei Civil Internacional De Catalunya (Sci-Cat)
Setem Catalunya
Siof (Servei D’informació De L’objecció Fiscal A La Despesa Militar)
Sindicalistes Solidaris
Soarpal
Sòlida Cooperació
Solidaritat, Educacíó, Desenvolupament (SED)
Sos Racisme Catalunya
Suds - Associació Internacional De Solidaritat I Cooperació
Unicef - Comitè De Catalunya
Universitat Internacional De La Pau (UNIPAU)
Unrwa
Vols - Voluntariat Solidari
Xarxa De Consum Solidari

1.3 Junta directiva
La Junta directiva és el principal òrgan de representació, direcció i administració de
Lafede.cat. Es renova cada quatre anys i executa les decisions preses per Assemblea General. La
Junta es reuneix de manera presencial un cop al mes i fa seguiment de manera virtual de l’agenda
política i social, i del treball de l’equip tècnic. Des de 2017, la Junta ha estat formada per 10
persones, amb un vocal pendent de renovació. Durant el 2020, la Junta ha fet 23 reunions i hi ha
hagut diversos canvis: incorporació del Mariano Flores des del desembre i baixa de la Teresa
Palop.
Durant el 2020, la Junta ha estat formada per:

Presidència: Luca Gervasoni (Novact)

Vicepresidència: Xavi Casanovas (Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia) i Núria Iglesias
(Oxfam Intermon)

Secretària: Núria Carulla (Justícia i Pau)

Tresorer: Manel Rebordosa (Enginyeria sense Fronteres)

Comissió de seguiment del Codi Ètic i de conducta: Xavi Casanovas

Vocal de l’eix de comunicació: Andrés García (Irídia)

Vocal de l’eix de drets i llibertats: Luca Gervasoni i Xavi Casanovas

Vocal de l’eix d'educació: Teresa Palop (ACPau). Des del desembre, Mariano Flores
(Edualter)

Vocal de l’eix d’empresa i drets humans: Núria Carulla

Vocal de l’eix de feminismes: Núria Iglesias i Júlia Granell (SCI)

Vocal de l’eix d’horitzontalitats: Núria Iglesias i Júlia Granell

Vocal de l’eix d’incidència institucional: Luca Gervasoni, Jara Henar (Alianza por la
Solidaridad) i Manel Rebordosa.

Vocal de l’eix de justícia climàtica: Núria Carulla
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Vocal de l’eix de migracions: Jara Henar

Vocal de l’eix de pau i noviolència: Xavier Mojal (Centre Delàs), Ares Perceval (Unipau) i
Luca Gervasoni.
1.4. Equip tècnic
El personal de Lafede.cat ha estat format per:

Direcció i coordinació general: Pepa Martínez fins al juliol que va causar baixa per
malaltia. Des del juliol, Montse Santolino assumeix la direcció en funcions amb el suport de
coordinació del Dani Gómez-Olivé i Isabelle Torallas.

Àrea de Comunicació: Montse Santolino, Anna Palou, Gisela Gonzalo (projecte europeu
Frame, Voice, Report!) i Anna Domínguez, en substitució de Gisela Gonzalo, des de finals de gener
fins al novembre.

Àrea d’Incidència política i social: Daniel Gómez-Olivé i Georgina Casas.

Àrea de Serveis: Néstor Calbet i Laura Rubio.

Àrea de Gestió interna: Marta Rovira i Isabelle Torallas.
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2. COM ENS ORGANITZEM?
2.1 Assemblees Generals
La COVID19 obliga a fer un salt endavant a nivell digital i augmenta la participació a les
assemblees virtuals
Des de 2014, la federació aprofita les assemblees perquè siguin espais de trobada,
coneixement mutu i debat entre les entitats. Durant el 2020, la federació ha celebrat tres
assemblees: una ordinària i dues extraordinàries. Des de l’any 2019 i arran un conveni amb
l’Ajuntament de Barcelona i amb la voluntat d’obrir espais de participació per les entitats, la
federació utilitza el Decidim.lafede.cat per a generar processos deliberatius respecte a les
Assemblees (publicació de la documentació a presentar i posteriorment votar a les Assemblees),
així com per a les reunions de Juntes i coordinacions i Junta directiva.
El 3 de març va celebrar-se la primera Assemblea General Extraordinària amb l’objectiu
d’aprovar el pressupost de l’any, les modificacions de la “Missió, visió i valors” i presentar el
pla estratègic de la federació. També es va aprovar l’ingrés de sis entitats (Asociación Aida,
Calala Fondo de Mujeres, Fundació Educació Solidària, Hèlia Dones, Mundubat i Reds), es va
informar la baixa de tres entitats (Amics de l’UNESCO, Fundació Sida i Societat, i Grup de Juristes
de Roda Ventura, que va passar com a entitat amiga) i es va ratificar els càrrecs de presidència i
vicepresidència. Finalment, com a espai de trobada i debat entre les entitats, es va organitzar la
xerrada “Hem de parlar de refugiats climàtics” a càrrec de Susanna Borràs, professora i
doctora especialitzada en dret ambiental. A l’Assemblea, van participar 42 entitats.
Arran la COVID19 i la impossibilitat de d’organitzar l’Assemblea físicament a la seu de l’Espai
Tàpies, l’Assemblea General Ordinària del 12 de juny va celebrar-se per primera vegada de
manera virtual. Mitjançant l’eina de videoconferències Zoom, van assistir telemàticament 53
entitats i es va presentar i aprovar i el Pla estratègic 2020-2024, així com el comptes i
memòria d’activitats corresponent a l’any 2019. Les votacions virtuals van realitzar-se a
mitjançant la Plataforma Decidim.
Per últim, el 26 de novembre es va convocar la segona Assemblea General Extraordinària
de l’any, que també va ser en format virtual. L’objectiu de l’AGE va ser la presentació del
pressupost 2021, i la presentació i aprovació de la candidatura per a Junta directiva del Mariano
Flores i de l’ingrés de sis entitats (AFFAC, Cehda Ghana, Grup Eirene, Open Arms, Entreculturas
Catalunya i Sindicalistes Solidaris).També es va informar la baixa de dues entitats (Artesans de
Pau i Proinfants). A l’assemblea van participar 57 entitats de manera telemàtica.
Un dels resultats destacables en relació amb la participació, és que el fet de poder d’assistir
de manera virtual a les assemblees sumat a procés d’acompanyament i seguiment a algunes
entitats des de l’àrea de Serveis, ha propiciat que l’any 2020 s’arribés al màxim de participació
d’entitats (concretament 57 a l’AGE novembre, un 47.5% respecte a les 120 federades). Entre
l’AGO de l’any 2019 i la darrera Assemblea de 2020, la participació de les organitzacions ha
augmentat un 70% (passant de 34 a 57 organitzacions assistents).
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2.2 Eixos i grups de treball
Augmenta la participació en els eixos i es creen cinc grups de treball. S’ha mantingut un alt
nivell d’activitat malgrat la pandèmia
Els eixos de treball tenen com a objectius principals coordinar i construir accions i discursos
col·lectius en temes concrets, prendre decisions sobre l’àmbit o qüestió que treballen, i
representar la federació en els espais institucionals o especialitzats que corresponguin. Cada
eix pot tenir objectius i pla de treball propi i pot generar grups de treball. Membres de la Junta
directiva i l’equip tècnic lideren i donen suport a cadascun dels eixos. Durant el 2020, els deu
eixos de treball i els nou grups de treball han realitzat un total de 94 reunions (52 d’eixos i 42
dels grups de treball). La mitjana d’entitats implicades en els diferents eixos ha estat de 12
entitats, i en els grups de treball de 10 entitats.
En relació amb els grups de treball, l’any 2020 neixen cinc grups i dos dels existents
(Sembrant cures i Infants i joves migrats sense referents) s’integren en altres espais de
coordinació.
A continuació, s’explicita el nombre de reunions i d’entitats que forma part de cada eix i grup
de treball (ordenats alfabèticament):
👉 Eix de Comunicació. Durant el 2020, s’ha reunit en cinc ocasions i està format per 46
organitzacions membre. El total d’organitzacions assistents a les reunions del 2020 ha estat de
25. En relació a l’any 2019, disminueix la participació a les reunions virtuals (de 30 a 25
organitzacions), però en canvi, augmenta un 27% les organitzacions que s’interessen en seguir el
grup de correu electrònic, passant de 36 a 46 organitzacions subscriptores.
👉 Eix de Drets i llibertats. El grup està format per cinc organitzacions i durant el 2020 no s’ha
reunit, atès que no s'ha prioritzat per part de les entitats membre que en formen part, i el treball
sobre drets i llibertats s'ha coordinat des de Junta directiva.
👉 Eix d’Educació s’ha reunit l’any 2020 en set ocasions i està format per 44 organitzacions
membre. El total d’organitzacions assistents a les reunions del 2020 ha estat de 21. En relació
amb l’any 2019, ha augmentat lleugerament les entitats subscriptores al grup (de 42 a 44) i també
aquelles que participen en les reunions (de 21 a 22).
L’eix té un grup de treball actiu durant el 2020:


Grup de treball Voluntariat Internacional: El grup de treball s’ha reunit en dues
ocasions durant el 2020. El grup per 17 organitzacions i en relació amb l’any anterior,
s’ha duplicat la participació de les organitzacions a les reunions. passant de sis a 11.

👉 Eix Empresa i Drets Humans. Durant el 2020 la plenària de l’eix s’ha reunit en dotze
ocasions. El grup està format per 16 organitzacions membre. A més hi participa la Taula
Catalana per Colòmbia, el TNI i l’Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània
(ODHE). El total d’organitzacions assistents a les reunions del 2020 ha estat de 12
organitzacions membre més les tres plataformes no federades. En relació amb l’any 2019, ha
16

augmentat lleugerament el nombre d’organitzacions (passant de 15 a 16 organitzacions). També
ha augmentat el nombre d’assistents a les reunions, passant de 11 a 12 organitzacions
participants.
Aquest eix té dos grups de treball vinculats:




Grup de treball de la Llei del Centre d’Empresa i DH: s’ha reunit en sis ocasions . El
grup va organitzar una sessió de treball el 19 de juny amb els diferents grups
parlamentaris per a presentar i debatre els continguts de la Llei. Hi participen un total set
organitzacions federades, més la Taula Catalana per Colòmbia i el TNI.
Grup per a l’elaboració i seguiment del portal web #Alerta DH: es reuneix en quatre
ocasions i està format per vuit entitats, a més de la Taula per Colòmbia i l’ODHE.

👉 Eix de Feminismes. Durant el 2020 el grup s’ha reunit en deu ocasions i està format per 29
organitzacions. Durant el 2020, el total d’assistents a les reunions ha estat de 13
organitzacions. En relació amb l’any 2019, ha augmentat el nombre d’organitzacions que formen
part del grup (passant de 22 a 29 organitzacions), i ha disminuït la participació a les reunions
(passant de 16 l’any anterior, a 13 el 2020).
Aquest eix té un grup de treball vinculat:




Grup de treball de Protocol per l’abordatge de violències sexuals a les
organitzacions. Durant el 2020 s’ha reunit en sis ocasions. El grup de treball s’inicia
amb la participació únicament de la vocal de feminismes de la Junta, direcció i tècnica de
la federació. Arran de la creació i formació de les Comissions del Protocol (la de
Seguiment i d’actuació), s’incorporen quatre organitzacions federades més. En total, el
grup està format per 5 organitzacions.
Grup de treball Sembrant cures, creat l’any 2016 i conformat per 14 organitzacions, es
reuneix al març 2020 i s’integra a l’Eix de feminismes a partir de la reunió de 5 de
novembre.

👉 Eix d’Horitzontalitats. Està format per quatre organitzacions membre i durant el 2020,
s’entomen les reflexions i accions d’horitzontalitat i canvi organitzacional de la federació des de
l’eix de feminismes.
👉 Eix d’Incidència institucional. Durant el 2020, l’eix s’ha reunit en dues ocasions. El grup
està format 57 organitzacions i a les reunions han assistit un total de 14 organitzacions.
L’eix té dos grups de treball vinculats i una llista de distribució de correu:




Grup de treball Model de cooperació: s’ha reunit en quatre ocasions i ha organitzat
dos tallers amb les administracions per analitzar conjuntament la simplificació de les
convocatòries. El grup està format per 25 organitzacions membre, 12 més que les que hi
havia en aquest grup l’any 2019. El total d’assistents a les reunions del 2020 ha estat de
16 organitzacions, 5 més que les que varen participar l’any 2019.
Grup Model d’Acció Humanitària i Emergència: es crea el 2020 i s’ha reunit en dues
ocasions per decidir una estratègia conjunta de cara a una crida COVID als països
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empobrits. El grup està format per 13 organitzacions membre i el total d’assistents a
les reunions del 2020 ha estat d’11 organitzacions.
Llista de distribució: Alertes de convocatòries. El segueixen 74 organitzacions. Durant
el curs 2020 s’ha informat principalment sobre les diferents publicacions de bases i
convocatòries, així com de les respectives resolucions provisionals i definitives tant de la
Generalitat de Catalunya, de l’Oficina de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona, de l’Àrea d’Internacional i de Cooperació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
i de l’Ajuntament de Barcelona. Respecte l’any 2019, el grup ha crescut un 30% passant
de 57 entitats el 2019 a 74, l’any 2020.

👉 Eix de Justícia ambiental. Durant el 2020, l’eix s’ha reunit en quatre ocasions. En total, el
grup està format per 14 organitzacions membre i 4 no federades: Consell Joventut Barcelona,
Revista Sobirania Alimentària, GRAIN i Greenpeace.
👉 Eix de Migracions. Durant el 2020, l’eix s’ha reunit en deu ocasions i està format per 43
organitzacions: 30 federades i 13 no federades. Les 13 organitzacions no federades són:
Atzavara Arrels, Burkinesos de Barcelona, Cornellà sense Fronteres, Mujeres Palante, Associació
Intercultural Diàlegs de Dona, Associació Mujeres Migrante Diversas, Comitè Oscar Romero, Tot
Raval, Gambia Associació a Catalunya, Col·lectiu Brasil Catalunya, MigraStudium, CEPAIM i la
Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya. Del total d’organitzacions, durant el
2020 participen 13 organitzacions federades activament a les reunions.
L’eix té dos grup de treball actius durant el 2020:



Grup de treball puntual sobre el Reglament de la Llei d’estrangeria, es crea durant el
2020 i s’ha reunit en tres ocasions, format per 5 persones de 5 entitats federades.
Grup de treball Infants i joves migrats sense referents s’ha reunit tres vegades i ha fet
una formació oberta el mes d’octubre. En l’última reunió del 27 d’octubre, el grup de
treball decideix dissoldre’s i integrar-se al grup de la Coordinadora Obrim Fronteres
(COF). Lafede.cat participa de la COF.

👉 Eix de Pau i noviolència. Durant l’any 2020, es reuneix en dues ocasions. El grup el formen
21 organitzacions (19 federades i 2 no federades: Mou la noviolència, vinculada a Cristianisme i
Justícia, i International Peace Bureau). El total d’organitzacions assistents a les reunions
presencials del 2020 ha estat de cinc organitzacions (disminueix respecte les 12 de l’any 2019),
però la resta fan seguiment en línia.
L´eix té un grup de treball actiu durant el 2020:


Grup de treball sobre Palestina: El grup de treball de Palestina s’ha reunit en 11
ocasions durant el 2020. El grup està format per 18 organitzacions: 17 federades i 1 no
federada (Paz con Dignidad). Respecte l’any 2019, el grup ha incorporat quatre
organitzes noves, sent una d’elles no federada, amb la voluntat de teixir aliances amb
nous actors. El total d’organitzacions assistents a les reunions del 2020 ha estat de 10
organitzacions.
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A continuació, una taula resum de la participació de les entitats en els eixos i grups de treball:
Eixos de treball – any 2020
Org. assistents de
manera presencial o
virtual a les reunions

Organitzacions
subscriptores

Increment de les
subscripcions de
2019 a 2020

25

46 organitzacions federades

28%

0

5 organitzacions federades

Es manté

3

Comunicació
transformadora
Drets, lliberats i
convivència
Educació transformadora

4

Empresa i Drets humans

12

5
6

Feminismes
Incidència Institucional

13
14

7

Migracions

13

8

Pau i Noviolència

5

9

Horitzontalitats

0

10

Justicía ambiental

12

1
2

21

44 organitzacions federades
5%
16 federades i 3
7%
organitzacions no federades
29 organitzacions federades
32%
57 organitzacions federades
4%
30 organitzacions federades i
13 organitzacions no
4%
federades
19 organitzacions federades i
Es manté i
2 organitzacions no
augmenta 2 org. no
federades
federades
4 organitzacions federades
Es manté
14 organitzacions federades i
Es forma l'any
4 organitzacions no
2020
federades

Grups de treball l’any 2020

1
2

Ajuda i Emergència
Humanitària
Alertes de convocatòries
(llista distribució)

Org. assistents de
manera presencial o
virtual a les reunions

Organitzacions
subscriptores

Increment de les
subscripcions de
2019 a 2020

11

13 organitzacions federades

Es crea l’any 2020

x

74 organitzacions federades

30%

3

Model de Cooperació

16

25 organitzacions federades

4%

4

Palestina

10

17 organitzacions federades i
1 no federades

31%

5

5 organitzacions federades

Es crea l’any 2020

5

5 organitzacions federades

Es crea l’any 2020

Protocol per l’abordatge de
les violències sexuals
Reglament de la Llei
6
d'Estrangeria

5

7

Voluntariat Internacional

11

17 organitzacions federades

6%

8

Llei Empresa i Drets
Humans

7

7 organitzacions federades

Es crea l’any 2020

9

Web alertadh.org

8

8 organitzacions federades

Es crea l’any 2020
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2.3 Comissió de seguiment del Codi ètic i de Conducta
Creem dos grups de treball per revisar el Codi ètic en clau feminista i de comunicació
transformadora
Formada per persones expertes en diferents àmbits té com a funcions validar l’ingrés de noves
entitats, renovar i actualitzar el Codi ètic de la federació i fer dictàmens sobre la seva aplicació
per part de les entitats federades. Durant l’any 2020, la Comissió està formada per: Mercè
Claramunt Bielsa (experta en dret i gènere), Enric Prat Gil (expert en educació), Marcelo Cano
(expert en filosofia ), Xavi Casanovas, vicepresident de la federació i Pepa Martínez i Montse
Santolino, com a equip directiu de la federació. També s'ha comptat amb el suport de l'experta en
bioètica, Carme Perelló.
Malgrat la pandèmia, la Comissió s'ha reunit en tres ocasions i ha tingut molta feina sobretot
per l’alt nombre d’entitats que han demanat l’ingrés a la federació (revisió de documentació i
entrevistes d’ingrés), i ha gestionat dues denúncies de pràctiques comunicatives per possible
vulneració del Codi Ètic i de Conducta, i una queixa per un premi concedit per part d’una entitat.
Durant el 2020, la Comissió crea dos grups de treball encarregats de revisar el Codi Ètic en
clau feminista, (per a la incorporació del nou protocol per l’abordatge de les violències sexuals a
les organitzacions), i de comunicació transformadora.
Seguim creixent i aprovem l’ingrés de 12 entitats
La Comissió també ha realitzat enguany 12 entrevistes a organitzacions noves, de les que ha
elaborat els dictàmens per a la seva aprovació de Junta i de l'Assemblea, i ha estudiat peticions
d'entitats observadores que sol·liciten ser de ple dret.
Així, l’any 2020 s’arriba al màxim d’entitats membre, de 124. En perspectiva, des de la fusió
de Lafede.cat (l’any 2013) fins el 2020, s’han donat 38 altes de noves entitats i s’han
realitzat 35 baixes, xifra que representa una renovació de pràcticament un terç de la base
social (30%). Les noves entitats són generalment de més recent creació, aporten diversitat en
l’àmbit principal de treball de les federades, i contribueixen a construir Justícia Global des de les
seves especialitats.
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3. QUÈ HEM FET?
3.1 Pla Estratègic 2020-2024
Des de la seva refundació a l’any 2013, la federació no ha tingut Pla estratègic. Entre el 2013 i
el 2015 primer es va donar continuïtat als plans de treball de les diferents federacions i després
d’aquest període de transició i dinàmica compartida, el 2018 es va crear un equip de treball amb
membres de la junta, l’equip tècnic i les entitats per treballar el nou Pla estratègic, amb el
suport de consultores externes. Durant aquest període de reflexió i treball, es van identificar els
canvis que es volien assolir, s'enceten debats de fons i s'implementen canvis estructurals, com la
substitució de les comissions pels eixos de treball; es qüestiona el model de governança amb la
creació de l'Eix d'horitzontalitats i s’actualitza la missió, visió i valors de Lafede.cat, adequant-se
al paradigma de Justícia global. Finalment, a l’Assemblea General Ordinària del 12 de juny de
2020 es va aprovar el Pla estratègic per als anys 2020-2024.
El pla estratègic parteix de dos grans eixos, un de caire intern (cap a l’organització i estructura
de la federació i les organitzacions), Cultura organitzativa i un extern (cap als actors i
ciutadania), Justícia global. L’objectiu últim del present Pla estratègic és:
✏ Consolidar un nou model de governança horitzontal i democràtic basat en formes de
participació diverses que permetin la participació de noves entitats i col·lectius.
✏ Treballar per aconseguir una federació diversa, inclusiva, igualitària i sostenible i
perquè les entitats membre també ho siguin.
✏ Impulsar processos d’incidència social i institucional per defensar la garantia de
drets i la justícia global.
✏ Ser referent en la defensa de drets i de la justícia global dins del nostre territori, reforçant
les sinergies i treball en xarxa amb altres organitzacions i col·lectius.
Aquest pla estratègic s’ha operativitat i concretat en un pla de treball de anual per a l’any
2020, que es concreta en els objectius generals següents:
- Impulsar canvis organitzacionals per esdevenir entitats feministes, antiracistes, vers la
justícia ambiental i amb pràctiques coherents
- Situar el discurs i pràctiques de Justícia Global en públics específics i ciutadania.
- Contribuir a la construcció de polítiques públiques en clau de Justícia global.
3.2. Cohesió i enfortiment intern
Suport a les organitzacions
Un any marcat per la Covid-19, reduïm l’aforament de l’Espai Tàpies i l’adaptem segons les
mesures sanitàries, i mantenim el nombre de reunions d’eixos i grups de treball en format
on line
L’esclat de la pandèmia de la Covid-19 impacta principalment en la cessió de sales de
l’Espai Tàpies, tant per a realització de trobades externes (formacions, actes, rodes de premsa
d’organitzacions federades i no federades) com per a reunions internes de la federació (reunions
d’eixos i grups de treball, Junta directiva, Juntes i Coordinadores). Des del gener fins al 14 de
21

març, quan es declara el primer Estat d’alarma a l’Estat espanyol, l’Espai es manté a ple
rendiment, amb xifres d’ocupació semblants a anys anteriors. A partir del 14 de març, per
indicacions de les autoritats pertinents s’anul·len les cessions de sales durant els mesos de març,
abril i maig. A partir de juny fins a final d’any, les mesures d’aforament dels centres
cívics/culturals varien segons l’estat de la pandèmia, i les mesures de l’Espai Tàpies s'adeqüen
segons aquestes i segons el Pla de contingència propi de Lafede.cat. Així, l’aforament de les sales
es redueix des d’un 50% fins al 30% de la seva ocupació habitual. A nivell intern, es va crear un
grup de treball format per les dues persones del Punt d’Informació, administració i direcció per fer
seguiment de les mesures sanitàries de les autoritats pertinents, generar i actualitzar el Pla de
contingència de la federació, així com de vetllar i responsabilitzar-se perquè l’espai s’adaptés a
totes les mesures necessàries: dispensadors de gel hidroalcohòlic, neteja i senyalització de
l’espai, ventilació i aforament de les sales adequada.
En total, durant el 2020, s’han realitzat 723 activitats (381 menys que l’any anterior) i 2.865
persones han passat per l’espai (8.573 persones menys que l’any anterior que responen a la
limitació de l’ús de les sales de l’espai.) Durant el 2020, s’han fet 141 reunions externes (entre
elles dues rodes de premsa), 102 per part d’entitats federades i 39 no federades. El 70%
d’aquestes activitats (97 d’elles) van donar-se durant els mesos de gener, febrer i març. Durant
aquests dos mesos i mig, a Lafede.cat s’hi convoquen 1.634 persones. A partir del 14 de març, les
reserves per a activitats d’organitzacions (reunions, formacions) només s’ofereixen a
organitzacions que compleixen amb les mesures proposades (reunions amb un màxim d’entre 6 o
10 persones) o aquelles que es dediquen a l’acció socioeducativa essencial. Des de l’abril fins a
final d’any, hi passen un total de 336 persones. Les activitats externes les han dut a terme un
total de 23 organitzacions federades, 2 plataformes amigues, 11 organitzacions no federades i 2
administracions (Ajuntament de Barcelona i Fons Català de Cooperació).

Quant a les reunions internes, des de l’1 de gener fins al 13 de març es fan 170 reserves de
sales que comporten la presència de 895 persones a l’espai Tàpies. A partir del 14 de març fins al
31 de desembre, es fan 411 reunions internes i a passen a fer-se totes de manera virtual. En total,
durant el 2020 s’han fet 581 reunions internes. Els eixos de treball i grups de treballen sumen
un total de 94 reunions. Respecte a l’any 2019, cal destacar que es manté aproximadament
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el mateix nombre de reunions internes, passant de 606 a 582. Fet que evidencia la ràpida
adaptació de l’entorn presencial al virtual i l’organització dels eixos i grups de treball.
Quant a l’Hotel d’entitats Erasme de Janer (local cedit des de 2015 per l’Ajuntament de
Barcelona per acollir petites organitzacions amb dificultats econòmiques), durant el 2020 es va
dur a terme el procés de renovació de despatxos, obrint un període d’un mes per rebre
sol·licituds d’espai per part de les entitats federades. Dues entitats es van mostrar interessades,
Edualter i Comitè 1r de Desembre. D’altra banda, una de les entitats va sortir de l’espai per
necessitat d’un local més ampli i les entitats restants van organitzar-se per poder compartir
l’espai amb les dues entitats interessades. Finalment, l’any 2020 es van signar els nous
convenis per a dos anys amb les 12 entitats que actualment ocupen els despatxos de l’Espai
Erasme. Les entitats que en formen part de l’espai són: Farmamundi, ACPP, Suds, PBI, Centre
Delàs, Comparte, Ahead, Edualter, SIOF, CEA, Alternativa Pobles Indígenes, Comitè 1r de
Desembre. Durant el 2020 les entitats treballen en l’autogestió de l’espai, eficaces amb totes les
mesures derivades de les restriccions de la Covid-19.
Per últim, durant l’any 2020 es signa amb l’Ajuntament de Barcelona tant la renovació de
l’Espai Tàpies per a cinc anys, com de l’Hotel d’Entitats Erasme de Janer per a quatres anys,
ampliables a dos més.
Fem seguiment i donem suport a les entitats per minimitzar l’impacte de la Covid en les
seves activitats
A principis d’abril de 2020 i amb la voluntat de conèixer quines eren les necessitats i els
impactes a curt i a llarg termini de les mesures i restriccions de la COVID19 per a les
organitzacions, es va realitzar una enquesta a les entitats membre. Van respondre un total de 66,
l’equivalent el 55% d’organitzacions del total. Els principals resultats van ser: la ràpida adaptació
al teletreball i reformulació de les activitats presencials a virtuals i les àrees inicialment més
afectades van ser Educació per a la Justícia global (80%) i formacions i actes de
sensibilització (50%). Quant a estructura, la majoria de les entitats van mantenir el seu personal,
tot i que la meitat va implementar canvis en la jornada laboral (46%), un 30% manté el personal
amb càrrec a fons propis, i només un 15% va recórrer als ERTOS.
Des del Punt d’Informació, hem atès 252 consultes virtual o telefònicament
Durant el 2020 s’han atès 252 consultes. La ciutadania és el col·lectiu que més consultes ha
fet: 118 consultes (un 47% respecte al total). Segueixen les consultes de les mateixes entitats
federades, amb 71 consultes, l’àmbit educatiu (escoles, mestres) amb 27 i entitats no federades
amb 25. Per últim, segueixen els mitjans de comunicació i periodistes (9 consultes) i els
Ajuntaments i/o administracions, amb 2. El temes més consultats al Punt d’Informació són:
l’interès per treballar o fer pràctiques o voluntariat a Lafede.cat (56 consultes) per part de la
ciutadania, sobre els temes i projectes de les organitzacions federades i en tercer lloc (37),
Protocol per l’abordatge de les violències sexuals a les organitzacions (32). les incidències o
consultes en relació amb l’Agenda Intercom (29).
A partir d’aquí, segueixen: consultes sobre Educació: ús del banc de recursos, participació en
tallers… (27 consultes); dubtes o gestiones del projecte europeu Frames, Voice, Report (23),
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consultes administratives: certificats, gestions teletreball (10); consultes sobre els països
d’actuació de les organitzacions membre (8); sobre Voluntariat internacional (8); consultes sobre
cercar feina en el Tercer sector (5); d’Incidència (5); de la Plataforma Decidim (5); sobre la missió
de Lafede.cat i com federar-se (5) i sobre consultes sobre enviament de material a països del sud
global (2).
Condicionem un despatx com a sala de coworking
L’any 2020, Lafede.cat habilita una de les sales de l’Espai Tàpies com a espai compartit per a
la cessió de fins a quatre entitats. Fins ara, la sala en qüestió havia estat seu de Stop Mare
Mortum (sota la figura d’entitat amiga). Davant les necessitats d’espai detectades, durant el
2020, es fa una neteja de l’espai i s’habiliten quatre espais formats cadascun per una taula, dues
cadires i un armari. Una vegada condicionat, es va oferir i a part de Stop Mare Mortum que
mantenia la necessitat en fer ús de l’espai, l’organització federada La Xixa Teatre també va
mostrar interès. Amb ambdues entitats s’ha generat i signat un conveni d’ús de l’”Espai
compartit”. Arran la crisi de la Covid-19, l’Espai Tàpies i amb ella, la Sala d’Espai compartit pateix
restriccions per al seu ús.
Hem format a 300 persones en el paradigma de Justícia global
Durant el 2020, l’equip tècnic de la federació treballa en l’elaboració d’una estratègia de
formacions amb l’objectiu d’acompanyar les entitats federades en el seu procés d’adopció
del paradigma de Justícia global. L’Estratègia estableix dues línies de formació: una bàsica i una
altra especialitzada. La primera aborda temes de forma introductòria i s’adreça a personal
voluntari, en pràctiques o de recent incorporació a les entitats, així com al personal de les entitats
petites i noves de Lafede.cat. La segona pretén donar resposta a les necessitats i inquietuds
formatives de les entitats vinculades als eixos de Lafede.cat i s’adrecen a tècnics/es
especialitzades, equips de coordinació o juntes de les entitats. L’estratègia també defineix les
temàtiques, els públics i els objectius de les formacions que impulsarà Lafede.cat.
En aquesta línia, la federació va organitzar quatre formacions bàsiques sobre el paradigma
de la Justícia global, feminismes i comunicació transformadora. Les persones formadores, en
aquest cas, han estat membres de la Junta directiva o d’entitats amigues amb qui col·laborem.
Amb la voluntat d’apropar-nos a les entitats de districte i de teixir xarxa amb altres
plataformes de la ciutat, dues formacions (Introducció de la Justícia Global i Comunicació
transformadora), s’han organitzat, treballat i difós junt amb Torre Jussana. En total, hem arribat a
80 persones. Les formacions bàsiques són les següents:
Dates

Públic objectiu
Escola d’Estiu 2020,
dirigida totes les
organitzacions.
Organitzacions membre i
entitats de Barcelona
(col·laboració amb TJ)

Participants
24 visualitzacions en directe
pel canal de youtube de
Lafede.cat

De què parlem quan parlem de Justícia
global?

6 de juliol

Justícia Global: un repte per a les entitats

1 i 3 de desembre

Feminismes i justícia global, l’aliança per a
un futur vivible

15 de desembre

Organitzacions membre

10 persones, totes dones

Comunicació transformadora una
metodologia pràctica

Ajornada a 25 de
febrer i 4 de març

Organitzacions membre i
entitats de Barcelona
(col·laboració amb TJ)

28 persones: 25 dones i 3
homes

18 persones: 13 dones i 5
homes.

80 persones

24

D’altra banda, la federació ha organitzat 11 formacions especialitzades, que sorgeixen de
demandes del eixos de comunicació, migracions i feminismes, així com del context pandèmic i la
conseqüent necessitat d’avançar en la digitalització del sector. També arran el Protocol per
l’Abordatge de les violències sexuals a les organitzacions, que ha comportat una pla de formació
específic dirigit a les entitats, a la Junta directiva i a les Comissions d’Actuació i Seguiment. En
total, s’ha arribat a 211 persones d’entitats, Junta i equip tècnic de la federació. La suma de
les formacions bàsiques i especialitzades implica que quasi 300 persones durant l’any 2020
s’han format en el discurs de la Justícia global.
Les formacions especialitzades de l’any 2020 han estat:
Dates
Preparem-nos per a la digitalització.
Per on comencen les entitats?

7 de juliol

El futur de les ONG i de la cooperació
internacional, resistència o reinvenció?

8 de juliol

Escola d’estiu 2020: Com podem
començar a fer una revisió de la nostra
entitat en clau antiracista?

10 de juliol

Públic objectiu
Escola d’Estiu 2020,
dirigida totes les
organitzacions.
Escola d’Estiu 2020,
dirigida totes les
organitzacions.
Escola d’Estiu 2020,
dirigida totes les
organitzacions.

Participants
24 assistents: 17 dones i 7
homes
25 assistents: 18 dones i 7
homes
13 assistents: 12 dones i 1
home
9 entitats
22 persones: 18 dones i 4
homes

Formació especialitzada en Instagram

8,15, 22 octubre

Eix de comunicació

Analítica web i xarxes socials

10 de desembre

Eix de comunicació

17 persones: 13 dones, 3
homes i 1 no binari

Narratives i migracions. Aprofundim en
les experiències de les diferents
comunitats

4 i 18 de
novembre i 2 de
desembre

Eix de Migracions

23 persones: 19 dones i 4
homes

Eines per al treball cooperatiu al núvol

24 de novembre
i 15 de
desembre

Totes les organitzacions
(sessió 1) i Eix d’educació
(sessió 2)

Sessió 1: 16 persones:11
dones i 5 homes. | Sessió
2: 12 persones: 9 dones i 3
homes

23 de gener

Eix d’educació

28 persones: 23 dones i 5
homes

Espai de cures. Una sessió per compartir
vivències i estratègies en temps de
pandèmia, teletreball i gestió de la
incertesa.

19 de novembre

Totes les organitzacions

14 persones: 12 dones i 2
homes

Lideratges organitzatius des de la
perspectiva de cures

Visualització de
2 vídeos i sessió
11 desembre

Juntes i coordinacions

11 persones: 7 dones i 4
homes

XXXX

Membres de les
Comissions de Seguiment
i Actuació

6 persones

Interculturalitat, decolonialitat,
antiracisme i educació

Formacions especialitzades en el
Protocol per l’Abordatge de les
violències sexuals a les organitzacions

211 persones

Hem elaborat un pla d’acollida i acompanyament a entitats per donar resposta a la
renovació de la seva base social: un 30% des del 2013
Un dels objectius des de l’Àrea de Serveis de Lafede.cat és l’acollida i l’acompanyament a les
organitzacions que s’interessen en la missió, visió i serveis de la federació, i que en última
instància, volen integrar-s’hi com a membres de ple dret, o com a observadores. L’any 2020, l’Àrea
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de Serveis ha treballat per poder millorar aquesta acollida i seguiment i per fer-ho ha elaborat un
Informe de participació i un Pla d’acollida i d’acompanyament de les organitzacions
membre.
L’Informe de participació de les organitzacions federades (2013-2020) ha permès analitzar
la participació en els tres espais bàsics: Assemblees generals i ordinàries, Junta directiva i eixos i
grups de treball. L’informe destaca l’augment de la base social de la federació: des de 2013, ha
augmentat un 7% i, des de 2017, un 10%; i la renovació del 30% des del 2013. En relació amb els
espais de participació, des del 2013 s’han convocat 16 assemblees i la mitjana d’organitzacions
assistha augmentat l’interès de les organitzacions federades a formar part del eixos,ents és de 44.
Pel que fa a la Junta directiva, la junta ha estat formada per 29 persones diferents (16
dones i 13 homes) de 25 organitzacions diferents. Per últim, quant als eixos i grups de treball,
des del canvi de model organitzatiu a finals del 2018 (de les comissions als eixos de treball), ha
augmentat l’interès de les organitzacions federades a formar part del eixos, així com ha
augmentat la participació a les reunions dels eixos i grups. Un canvi substancial de l’any 2020
respecte l’any anterior, és que arran la voluntat de generar sinergies i treballar en xarxa amb
altres entitatss, es dobla el nombre d’eixos que s’obren a la participació d’organitzacions no
federades.
El Pla d’acollida i acompanyament recull, per una banda, el procediment que es segueix amb les
entitats que entren a formar part de Lafede.cat: rebuda inicial i seguiment de la documentació a
presentar, aprovació de l’ingrés, salutacions de benvinguda, presentació dels espais de
participació i acollida. Per l’altre, el procés d’acompanyament es desplega per potenciar la
participació als Eixos, grups de treball, etc., així com per donar a conèixer els serveis i les xarxes
de comunicació de la federació.
Finalment, durant el 2020 se seleccionen 20 organitzacions membre per tal de fer-los
seguiment. Els resultats aconseguits d’aquesta tasca d’acompanyament proper han estat: la
seva participació a l’Assemblea de desembre 2020 (23 entitats més respecte l’AGE de 2019); la
incorporació a eixos o grups de treball; la participació a reunions de Juntes i Coordinacions;
l’assistència a formacions bàsiques sobre Justícia Global o feminismes; el pagament de l’aportació
anual o la represa de contacte amb l’organització.
Hem elaborat un pla de digitalització intern per convertir-nos en una #FedeFLOSS
Una de les conseqüències de la pandèmia va ser l’acceleració de la transformació digital de les
organitzacions i de la federació. En aquest sentit, durant el 2020, Lafede.cat va iniciar dos
processos de digitalització en paral·lel:
a) Elaboració d’un diagnòstic de digitalització de Lafede.cat i les entitats en clau de
sobirania tecnològica. Es contracten els serveis de una cooperativa especialitzada (Colectic)
amb qui s’elabora una enquesta per diagnosticar les necessitats de les entitats en clau de
digitalització, i també quin tipus d’eines i programari utilitzen, a més d’una entrevista en
profunditat de la federació. Els resultats de l’enquesta mostraven moltes mancances en
aquest ràpid procés de digitalització: necessitat d’accés remot a l’oficina, sistemes de
comunicació audiovisual, falta de hardware adequat, i sistemes de videoconferències.
Finalment s’obté una diagnosi i unes propostes de canvi i priorització, concretades en un Pla
de transformació digital de Lafede.cat.
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b) Desenvolupament d’eines de videoconferència i streaming de codi obert. Per tal
d’aprofundir en la sobirania tecnològica per a l’ús d’eines de videoconferència i treball remot i
amb la voluntat de fugir de les gran empreses tecnològiques, la federació va apostar pel
model FLOSS. És a dir el Free Libre Open Source Software, eines de programari lliure, que
garanteix la protecció i la seguretat de les dades, i la diversitat i pluralitat democràtiques. En
aquest sentit, la federació va agrupar-se amb tres cooperatives i entitats: la XES, la Fira
Literal i Caixa de Ressonància / Sindicat de Músics Activistes de Catalunya (SMAC), amb la
idea de dotar-se d’eines pròpies de programari lliure. Així, es milloren eines lliures ja existents
com Jitsi Meet (videoconferències), Big Blue Bottom (eina de videoconferència i formacions) i
el Peertube (retransmissió de vídeos). Des del maig fins a finals d’any, es treballa
setmanalment per a la configuració d’aquestes eines i s’aconsegueix: comprar un servidor
propi compartit entre les 4 entitats, crear un jitsi propi per cada entitat col·laboradora, crear
un Big Blue Bottom compartit amb la denominació PlataformeSS, crear un Peertube
compartit amb la denominació PlataformeSS on penjar vídeos i a través del Nginx (per fer
streamings) disposar d’una eina per retransmetre en directe.

Paral·lelament, i per tal de fer efectiu el procés de transformació digital:
c) S’ha condicionat l’Espai Tàpies per a la realització de videoconferències.
d) S’han comprat equips per a facilitar el teletreball: A nivell intern, s’impulsa la compra
d’una VPN per al treball en xarxa i la compra d’ordinadors portàtils per als membres de
l’equip.

Eix d’Horitzontalitats
L’eix d’horitzontalitats neix l’any 2018 arran el procés de reflexió interna i posterior canvi
organitzacional de la federació. Els principals resultats de l’eix l’any 2019 van ser: la posada en
marxa de la plataforma Decidim per afavorir la participació de les entitats, obrir les reunions de
Junta a equip tècnic i implementar reunions en l’equip tècnic per a treballar temes en profunditat
sobre la federació, detectar necessitats i plantejar canvis.
Obrim la participació de més perfils i persones als espais decisió estratègica
A proposta de l’Eix de feminismes, la Junta aprova que les reunions de «Direccions i
Presidències» passin a ser de “Juntes i Coordinacions”, de tal manera que s'obre la participació en
aquest espai a més persones dels equips de direcció i coordinació de les entitats.
Eix de Feminismes
L’eix de feminismes és l’espai de treball, reflexió, sensibilització i incidència sobre qüestions
relacionades amb la perspectiva feminista a les organitzacions federades. El principals resultats
de l’any 2020 són:
Avancem amb el Protocol: ho publiquem en format web i aconseguim 21 “cartes de
compromís”
El document del Protocol per l’abordatge de violències sexuals a les organitzacions va
aprovar-se a l’Assemblea general ordinària del juny de 2019. Durant el 2020, es treballa en la
publicació en format web, revisant continguts i enfocat en una visualització que ajudi a les
entitats a entrar en la matèria. Finalment, el 29 de novembre es llança el portal web
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lafede.cat/protocolviolencies, que recull una introducció, objectius i recursos sobre el Protocol, i
una presentació interactiva del sis blocs del document. També s’elabora la versió en castellà del
document.
L’aprovació del Protocol representa el compromís per part de la federació d’acompanyar a les
entitats perquè en un termini de 3 anys totes elles hagin elaborat o presentat els seus
propis protocols. Per això, durant l’any 2020 es treballa en la importància del Protocol i en la
necessitat de signar la “Carta de compromís” (que compromet l’entitat a desenvolupar el Protocol)
via comunicació interna i externa. En total, durant el 2020, 21 entitats han signat i entregat a
seva carta de compromís. Altres entitats va fer els passos que requereix la seva estructura
organitzativa per poder signar la Carta, i d’altres han iniciat l’elaboració dels seus propis protocols
o mostrat interès per les formacions i l’acompanyament que donarà la federació a partir de 2021.
Elaborem un pla de formació propi del Protocol: s’inicien les sessions amb les Comissions de
Seguiment i Actuació i produïm dos vídeos formatius per a les entitats
Durant l’any 2020 i amb l’objectiu d’impulsar el protocol, i dotar-se de les eines necessàries
per contribuir a l’adaptació de les entitats al feminisme, la federació contracta el suport de
Quotidiana i L’Esberla perquè s’encarreguin de l’elaboració d’un pla de formació concret en
feminismes, l’elaboració d’una planificació pel desplegament del protocol i la recerca de
fonts de finançament diverses, amb una mirada específica per temes de gènere. També es
compta amb el suport puntual de Creació Positiva, per a l’aconseguiment d’aquests objectius.
Durant el 2020, es conformen les Comissions de Seguiment i d’Actuació per tècniques
d’entitats, Junta directiva i equip tècnic. Es reuneixen en sis ocasions junt amb les consultores
per conèixer i formar-se en: els objectius de les comissions, pla de treball i detecció de necessitats
(15 d’octubre), portes d’entrada dels casos (29 d’octubre), primera acollida (20 novembre), pautes
de primera acollida, portes d’entrada i procediments (1 desembre), reparació del dany col·lectiu
(10 de desembre) i treball en un cas pràctic (ajornat al 14 de gener).
Pel que fa a la formació orientada a les entitats, el 9 de novembre, dia de la reunió de Juntes i
Coordinacions, es presenten els objectius del protocol i el compromís de la federació vers les
violències masclistes. Atès que és un espai on es troben les persones amb responsabilitats i poder
de decisió de les entitats, es valora molt positivament comptar amb aquest espai per a implicarlos. D’altra banda, s’elaboren dos vídeos formatius. El primer vídeo vol donar a conèixer la visió
política del Protocol i el segon es planteja en un format preguntes freqüents, per donar resposta
als principals dubtes de les entitats federades a l’hora d’aplicar el Protocol. Per l’elaboració dels
vídeos, es compta amb la participació de 7 entitats membre. La intenció dels vídeos és difondre’ls
i treballar-los amb les entitats a partir del primer trimestre de 2021.
Seguim impulsant l’ètica de les cures a Lafede.cat amb espais d’intercanvi i acompanyament
Durant el 2020 s’han organtizat dos espais de cures i sobre cures per a entitats federades.
En primer lloc, una sessió telemàtica amb una coach i facilitadora amb l’objectiu d’obrir un espai
d’escolta activa per a que les persones dels equips tècnics de les entitats compartissin
vivències i estratègies en temps de pandèmia, en relació al teletreball i a la gestió de la
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incertesa. En segon lloc es van, elaborar dos vídeos sobre lideratge organitzatius amb
perspectiva de cures, adreçats a les persones dels equips de coordinació o de les juntes de les
entitat i es va organitzar una sessió telemàtica per resoldre dubtes sobre els vídeos i compartir
reflexions.
3.3 Incidència institucional i social en pau, drets humans i cooperació
3.3.1 Eix d'incidència institucional
L’eix fa seguiment de les polítiques públiques de cooperació, pau i drets humans a través dels
diferents òrgans de representació i consulta on participa Lafede.cat, i treballa per garantir la
coherència de polítiques de les diferents administracions. Els resultats de l’any són:
Hem defensat les entitats per minimitzar l’impacte de la pandèmia
Des del primer dia en què es va declarar l’estat d’alarma per la pandèmia de la COVID19, i
davant la paralització obligada de moltes activitats i projectes, la federació ha estat treballant
junt amb les entitats i les administracions per tal de reduir l’impacte de la pandèmia en les
entitats i garantir que les administracions flexibilitzaven o adaptaven els seus requisits
administratius. Així, la federació va organitzar diferents reunions amb les institucions
catalanes per tal que les entitats poguessin explicar de primera mà quins eren els impactes
de la pandèmia.
En aquest sentit, destaca la reunió que es va dur a terme el 27 de març amb el director
general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Manel Vila i el
director de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. David
Llistar, en què varen participar més de 100 entitats. També són rellevants les dues reunions de
Juntes i Coordinacions de la federació amb aquestes mateixes institucions que es varen fer el 9
de novembre amb la tinenta d'Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, la
Sra. Laura Pérez i el 16 de novembre, amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, el sr. Bernat Solé. En aquestes trobades el sector va poder expressar les seves
demandes per poder continuar desenvolupant la seva feina durant el segon any de
pandèmia.
Hem elaborat un diagnòstic sobre les convocatòries catalanes a fi de simplificar i
harmonitzar procediments administratius, demanda històrica de les entitats
Durant el 2020, l’eix d’incidència de Lafede.cat ha treballat, a través del seu grup de Model de
Cooperació, per a disposar d’un diagnòstic sobre les convocatòries catalanes de cooperació,
a fi d’estudiar possibilitats administratives de convergència i simplificació. Durant els
primers mesos es va dur a terme un treball de recerca i anàlisi durant el qual es van buidar les
bases, convocatòries i formularis de les diferents convocatòries de subvencions de les
administracions catalanes amb les que interactuen les entitats federades.
Després es va dur a terme un primer taller amb les administracions per presentar-los els
resultats i poder fer una anàlisi col·lectiva, i més tard es va treballar de manera bilateral amb
cadascuna de les administracions, a fi d’aclarir dubtes relatius a la documentació estudiada. A
partir de la informació obtinguda s’ha estat treballant, amb suport d’un investigador extern i amb
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les entitats federades, per a elaborar la trentena de propostes d’àmbit específic com genèric
que es varen presentar al segon taller, que es va dur a terme el 17 de desembre amb totes
les administracions implicades. En aquest segon taller les responsables polítiques i tècniques
varen mostrar de nou la seva disposició a continuar treballant per a simplificar el màxim possible
els procediments administratius. El compromís de Lafede.cat es continuar aprofundint en
aquesta línia de treball durant tot el 2021.
Hem aconseguit que el Govern compleixi amb bona part dels acords pressupostaris del Pla
Director pel 2020
Des de la Junta i l’equip tècnic de Lafede.cat s’ha treballat intensament amb els diferents
grups parlamentaris per a què el pressupost del 2020 contemplés el compromís recollit al Pla
Director de Cooperació al Desenvolupament 2019-2022, d’augmentar en 20,8M€ els recursos
destinats a polítiques de cooperació internacional, foment i promoció de la pau, els drets
humans i l’educació per al desenvolupament.
El resultat de la tasca d’incidència ha estat que l’ACCD, principal òrgan gestor de l’AOD
catalana, ha passat de gestionar 17,4M€ l’any 2019 a 30M€ el 2020 (un milió més del previst a la
primera proposta de pressupost del Govern); això és, un increment real del 70% en termes
relatius i de 12,6 M€ en termes absoluts per a aquest organisme, en tan sols un any. Amb
tot, no hi cap garantia que la resta d’unitats de gestió del Govern incrementin els seus respectius
pressupostos fins als 8,2M€ restants, necessaris per assolir els 20,8M€ previstos, ja que les
partides que destinen a AOD no queden reflectides en la Llei de Pressupostos.
Una vegada aprovada la Llei de Pressupostos per al 2020, van realitzar-se un total de vuit
reunions amb el Govern, algunes d’elles amb el conseller Solé, a fi garantir que es
compleixin tots els acords adoptats en el moment de l’aprovació del Pla Director, com és el
fet que hi hagi un increment mínim de 10 M€ en les convocatòries i que el 50% de tota l’AOD
catalana es gestioni via altres actors. Fruit d’aquestes reunions s’ha aconseguit que l’increment
real de les convocatòries hagi estat d’11,8M€ en relació a l’any anterior. Mentre l’any 2019 la
suma de totes les convocatòries va ser de 8,2M€, enguany ha aquesta xifra ha estat de prop de
20M€.
També s’han aconseguit altres demandes del sector: la reactivació del Comitè Català d’Ajut
Humanitàri i Emergències; mantenir el criteri que les entitats beneficiàries siguin les
organitzacions especialitzades, aspecte fonamental que havia estat posat en qüestió; ampliar la
durada dels projectes entre un mínim de 10 mesos i un màxim de 18 mesos, el que repercuteix en
la seva qualitat i sobretot en aquesta nova situació d’incertesa mundial; millores en les fórmules
de finançament, i incrementar la totalitat de subvencions que pot sol·licitar una mateixa entitat
en la convocatòria corresponent, passant del topall de 360.000€ al de 500.000 euros, i
augmentar els topalls per a projectes quan es presenten de manera col·lectiva.
Hem generat espais de suport mutu i intercanvi de coneixement entre les pròpies entitats
L’objectiu dels eixos i grups de treball és la generació de coneixement, el treball en xarxa i el
suport mutu. Durant el 2020, el Grup de convocatòries, a banda de rebre les convocatòries de les
administracions, ha servit per a la resolució de dubtes entre les pròpies entitats sobre els
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procediments i incidències de diferents convocatòries. D’altra banda, el Grup d’Acció Humanitària
i Emergència neix l’abril de 2020 amb 13 entitats. Les organitzacions que hi formen part estan
satisfetes de disposar d’un espai propi on vertebrar les seves demandes.
Eix d’empresa i drets humans
L’eix treballa per a detectar i denunciar les vulneracions de drets humans d’empreses catalanes
a altres països. Fa recerca, genera discurs i fa incidència política perquè l’administració no treballi
ni doni suport a empreses que vulneren els drets humans.
Hem aconseguit que es debati una Llei catalana per a la creació del Centre català d’Empresa
i Drets Humans
Des de l’Eix d’Empresa i Drets Humans s’ha estat treballant intensament per tal que el
Parlament de Catalunya legisli a favor de la creació del Centre català d’Empresa i Drets
Humans. Així, durant el primer semestre del 2020 s’ha estat en contacte amb especialistes del
món del dret de diferents universitats de l’Estat (Universitat del País Basc, Universitat de Girona,
Universitat de Barcelona) per a redactar una proposta de llei a presentar a les diferents
agrupacions parlamentàries. Un cop consensuat el text internament s’ha fet una presentació
conjunta a tots els grups parlamentaris i se’ls ha demanat suport per registrar el text. Cinc forces
polítiques van registrar la Llei al Parlament el 2 de juliol. Un cop registrada, durant el segon
semestre de l’any l’Eix va estar treballant per tal que els grups arribessin a debatre l’admissió a
tràmit de la Llei abans que s’esgotés la legislatura. Finalment, aquest debat es va produir en el Ple
del 8 d’octubre dia en què s’aprova amb els vots favorables del JuntsxCat, ERC, PSC, Comuns i
CUP-CC i l’oposició de Ciutadans i el PP. Val a dir que aquesta proposta és pionera al món i
segueix les línies de treball de les Nacions Unides on s’està debatent i treballant per a crear
un Tractat Vinculant que vagi en la mateixa línia.
La proposta de text presentada al Parlament preveu que el Centre Català d’Empreses i Drets
Humans sigui un organisme públic i independent que retrà comptes a la societat civil, al
Parlament i al Govern de la Generalitat. El seu principal objectiu serà el seguiment i avaluació
de l’impacte, sobre els drets humans i el medi ambient de comunitats o regions d’altres països, per
part d’empreses amb seu a Catalunya i/o que tenen inversions i activitats a Catalunya. L’objectiu
del Centre Català és, per tant, controlar l’acció exterior de les empreses que operen a altres
països i que tenen estrets vincles amb el territori català. Es pretén que aquest Centre tingui la
capacitat de rebre queixes i denúncies específiques per tal que col·lectius afectats directament
per les empreses puguin adreçar-s’hi, i aquest pugui engegar un procés d’investigació i de diàleg.
A més, es proposa que tingui capacitat sancionadora quan les empreses no facilitin tota la
informació requerida per l’administració i/o que no sigui possible que el Govern contracti a
empreses que generen impactes negatius a altres països.
Hem creat la pàgina www.alertadh.org on s’exposen casos de vulneracions de drets humans
per part d’empreses que operen a Catalunya i la resta del món
El 30 de juny es va presentar oficialment el web d’AlertaDH (www.alertadh.org) en el marc del
Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores - FSMET, després de gairebé dos anys
de treball conjunt per a decidir els casos d’estudi i dissenyar la web. A l’acte hi varen assistir més
de 80 persones d’arreu del món. Aquesta activitat es va elaborar des de l’Eix d’Empresa i Drets
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Humans i es va treballar estretament amb l’equip del FSMET per a la seva difusió. El web
incorpora fins a deu casos en què es mostren les vulneracions de drets per part de diferents
empreses que operen bé a la ciutat de Barcelona i/o arreu del territori català. Els casos més
emblemàtics són els de les empreses del Grup ACS (accionista principal Florentino Pérez), que
causen impactes negatius en l’àmbit ambiental, social i econòmic a Guatemala, alhora que també
tenen complicitats en zones ocupades a Palestina, i a Catalunya, entre d’altres. Després de la
seva presentació el grup ha establert un consell editorial del web per tal de fer un bon
manteniment i per a establir criteris per a incorporar nous casos en un futur proper.
3.3.2 Incidència social
Campanya #100x100justíciaglobal
Hem elaborat un document consensuat de 15 demandes del sector en clau de Justícia global
Hem organitzat una campanya de comunicació com a resposta a la crisi generada per la
Covid19, i per tal d’ubicar la situació i les respostes en el marc de la Justícia global i tenint en
compte la interconnexió i interdependència globals. Ho hem fet amb l’elaboració col·lectiva d’un
document de 15 propostes que serviran de base per a fer la incidència a les eleccions 2021.
Seguim innovant amb els vídeos per generar impacte i renovar la imatge del sector
La campanya #100x100Justíciaglobal va comptar amb un vídeo de 51’ que es va difondre via
twitter i va obtenir 38.956 impressions i 1.089 d’engagements i 8.933 visualitzacions, també 228
visualitzacions a youtube. Es va realitzar una adaptació del vídeo perquè TV3 ho pogués emetre
en un dels espais gratuïts de col·laboració amb el sector, i per primera vegada va aparèixer a la
televisió pública un vídeo sobre justícia global, el que va permetre arribar a tota la seva audiència.
Els nous continguts es van incorporar a la web justíciaglobal.cat (oberta per l’anterior
campanya de celebració dels 30 anys de la federació (No serveix de res si no és justícia global).
Campanya «Capgirem el món. Revoluciona’t per a la justícia global»
Hem innovat en el format de les xerrades per tal de fer arribar la Justícia global als joves
Amb motiu del 10 de desembre, Dia Internacional dels Drets Humans, es va organitzar una
setmana d’activitats pensades i ideades, tant a nivell de format com de contingut i ponents, per
arribar a un públic jove. Instagram ha estat l’eina vehicular de les accions, tant de la publicitat
com dels 4 actes principals celebrats al llarg d’una setmana: converses entre youtubers joves i
personalitats referents de temes de Justícia global (ecofeminisme, xarxes socials i llibertats,
antiracisme i consum). El divendres 18 de desembre i de manera presencial a la Nau Bostik, va
celebrar-se l’acte final la campanya. L’acte va consistir en la xerrada «Activisme de pantalla: és
possible canviar el món amb Twitter o tiktok?’ amb la participació dels activistes David Fernández,
Hanan Midan i Mar Mirabete de Fridays for future, i dos concerts dels grups «The Tyets» i la
rapera feminista «Elane». A l’acte van participar al voltant de 80 persones.
Hem teixit aliances amb organitzacions juvenils
Aquesta campanya ha permès enfortir el treballa amb dos dels principals espais de
l’associacionisme juvenil català: el Consell Nacional de Joventut de Catalunya i el Consell de
Joventut de Barcelona. El resultat ha estat molt positiu i aquesta aliança seguirà en un futur.
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Per altra banda, també s’ha treballat amb Canal Malaia, una espai especialment pensat per
fomentar el contingut digital en català per joves, a les xarxes.
Eix d’Educació
L’eix d’educació té per objectiu promoure l’educació per a la Justícia global, donar a conèixer
pràctiques educatives transformadores i fer xarxa amb la resta d’agents del món educatiu.
Hem publicat la Guia “Educar per a futurs alternatius” i una wikipàgina sobre Educació per
a la Justícia Global
La Guia Educació per a la Justícia global: educar per a futur alternatius és resultat del treball
de l’Eix d’educació dels dos darrers cursos i té per objectiu plasmar la visió de Lafede.cat sobre
l’Educació per a la Justícia Global, així com posar en relleu els reptes globals que la converteixen
en una estratègia imprescindible per a la transformació social. Les entitats valoren positivament
la Guia per la seva utilitat com a material per donar a conèixer la proposta de l’EpJG a
persones de pràctiques, voluntàries, personal nou a l’entitat o educadors/es i altres
col·laboradors.
El llançament de la Guia va coincidir amb la publicació de la wikipàgina d”Educació per a la
Justícia global al web Lafede.cat, que repassa la història de l’EpD fins a l’EpJG, ofereix una
definició de l’EpJG, així com materials i recursos en relació a la temàtica.
Hem publicat el webMapa “Educa Justícia Global - experiències que transformen el món”
Durant el 2020, hem treballat de manera coordinada junt amb la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per a
l'elaboració del Mapa Educa Justícia Global. L'objectiu d'aquest web és visibilitzar experiències
educatives en línia amb la Justícia Global d’arreu de Catalunya, posar-les en valor, així com
a les persones i de institucions que les impulsen, així com inspirar d’altres persones i entitats a
treballar des de l’educació per la transformació social. La web es va fer pública a finals d’any i el
procés de publicació d’experiències es farà durant el primer trimestre del 2021.
Hem participat en les reunions preparatòries del Grup de treball de l’Estratègia d’EPD del
Consell de Cooperació de la DGCD
El 2020 i en el marc de l’Eix d’educació, es crea un grup de treball amb l’objectiu de participar i
fer seguiment del procés d’elaboració de l'Estratègia d’EPD engegat per la Direcció de Cooperació
al Desenvolupament de la Generalitat. El grup està format per tècniques d’Edualter, de l’Institut
de Drets Humans de Catalunya (IDHC) i d’ACCP junt amb la tècnica d’educació.

Impulsem l’educació transformadora al territori amb nous espais formatius
Durant el 2020, es treballa en la segona fase del projecte “Impuls de l’educació
transformadora al territori”, amb el suport de la Diputació de Barcelona, que té per objectiu
d’identificar, visibilitzar i enfortir les capacitats dels agents de cooperació i d’educació del
territori per tal de millorar les propostes educatives d’EPD, i enfortir les relacions i la xarxa a fi de
garantir la seva sostenibilitat. Després d’una primera fase d’experiències l’any 2019 a tres
territoris (Santa Coloma de Gramenet, Molins de Rei i Mataró), la segona fase del projecte,
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incorpora la implicació de 3 municipis més (Sant Vicenç dels Horts, Terrassa i Sabadell). Així,
durant el 2020 s’inicien les reunions amb els tècnics dels sis municipis amb l’objectiu d’acotar les
accions a desenvolupar el 2021. Al final d'any, es fa pública una convocatòria per al disseny i
desenvolupament de les formacions.
120 persones van participar a la VII Fira de Voluntariat Internacional “Fes una volta i
#Tornacanviada” malgrat la pandèmia provoca la cancel·lació de pràcticament tota
l’activitat de voluntariat internacional
El 25 de gener de 2020 va celebrar-se la setena edició de la Fira de Voluntariat
Internacional #TornaCanviada, que per primera vegada s’organitzava l’Espai Jove La Fontana, a
Barcelona. Hi van participar onze entitats federades que van presentar les seves propostes a
més de 30 països i van assistir al voltant d’unes 120 persones. La novetat més destacada, i a
petició de les entitats, va ser la xerrada sobre comunicació ètica: “Viatges solidaris a Instagram?
Com comunicar el món de manera responsable”, a càrrec de la periodista Sònia Calvó, que va
despertar l’interès d’una trentena de persones que la van trobar molt “interessant” i “necessària”.
L’objectiu de la xerrada va ser la presentació de les bones pràctiques periodístiques i la reflexió
sobre el sentit del voluntariat des d’una mirada de Justícia global.
Van visitar la fira joves d’entre 16 i 30 anys, principalment estudiants amb poca o cap
experiència en voluntariat, però amb molt interès per fer-ne. Per tant, la fira ha estat un dels
primers contactes amb aquest àmbit que els permet descobrir les entitats que ofereixen
propostes solidàries. La fira, continua sent un “bon punt de partida” per aconseguir informació
general sobre els projectes de voluntariat internacional. Com cada any, s’ha publicat el dossier de
la fira a la pàgina web on es pot consultar tota la informació relacionada amb les entitats
federades que organitzen estades de voluntariat Internacional de Lafede.cat.
Arran la Covid-19, durant el 2020 la totalitat de viatges i propostes de Voluntariat
Internacional de les organitzacions federades es cancel·len, a excepció dels projectes locals i
europeus de Servei Civil Internacional.
Eix de migracions
L’eix de migracions té per objectiu generar discurs col·lectiu entorn a la mobilitat internacional
i defensar els drets de les persones migrades i refugiades. S’ha reunit en vuit ocasions.
Hem elaborat un document base d’incidència política sobre el Reglament de la Llei
d’estrangeria
Acabem el 2020 amb un document de propostes de modificació i canvi del Reglament de la
Llei d’estrangeria, amb l’objectiu de millorar les condicions d’accés a territori espanyol i de
residència de les persones extracomunitàries que hi resideixen. Aquest document es traslladarà a
diferents entitats amb l’objectiu de fer incidència política al govern espanyol. El document ha
estat elaborat de forma participativa i després d’un espai d’autoformació interna.
Hem aprofundit en l’antiracisme a través de formacions internes
Un dels objectius de l’Eix és formar-se en antiracisme per desconstruir conductes que
perpetuen actituds colonials. És per això que aquest 2020 s’han organitzat tres formacions, amb
diferents col·lectius antiracistes, per tal que les organitzacions es dotin d’eines per esdevenir cada
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cop més entitats realment antiracistes des de la consciència dels nostres privilegis blancs. A les
formacions han assistit 23 persones.
Eix de pau i noviolència
Eix de Pau i noviolència fa seguiment de les polítiques públiques de pau i dels seus organismes
especialitzats, l’ICIP i Consell Català de Foment de la Pau.
Hem fet propostes per a la renovació de càrrecs del Consell del Foment de la Pau
Durant el 2021, l’Eix de Pau va dur a terme un procés intern per proposar el relleu a la
presidència del CCFP i a una vocalia que quedava vacant. En aquest sentit, es va proposar a
Gabriela Serra per a la presidència i a Aida Guillen per a la vocalia, ambdues varen ser finalment
escollides.
Plantegem a la Coordinadora estatal d’ONG la creació d’un Grup estatal de Pau
A demanda de les ONG que fan la seva incidència política a nivell estatal, l’Eix ha demanat a
la Junta de la federació que proposés a la Junta de la Coordinadora estatal d’ONG la creació d’un
grup de Pau per tal de vehicular les demandes de les entitats de pau i incorporar-les com a
pròpies.
Demanem la desmilitarització de la gestió de la pandèmia
El 7 d’abril de 2020 publica un comunicat de rebuig a la resposta militaritzada a la pandèmia
(des del punt de vista del discurs bèl·lic, de la posada en escena militaritzada, i del gran
desplegament -mediatitzat- de l’exèrcit en lloc de prioritzar els actors civils), i demana que la
resposta a la situació d’emergència es plantegi des d’una nova concepció de la seguretat humana.
Eix de comunicació
L’eix de comunicació transformadora és l’espai de trobada, intercanvi i formació entre
comunicadors i comunicadores d’entitats, i també amb periodistes, per tal de millorar les pròpies
pràctiques comunicatives i la qualitat de la informació sobre Justícia global.
Tanquem el projecte Frame, Voice, Report! amb 25 projectes impulsats per 31
organitzacions. Arribem a 3,5 milions de persones
El 2020 ha suposat la recta final del projecte europeu Frame, Voice, Report!, que en els
darrers tres anys ha consolidat “l'ecosistema Devreporter”: en les dues darreres edicions de la
Beca Devreporter s'han finançat 25 projectes impulsats per 31 entitats (federades i no
federades) en col·laboració amb 67 periodistes. Aquest vincle entitat-periodista i la implicació
d'altres actors del Nord i el Sud globals (experts, activistes, grups informals) ha permès la
publicació de reportatges sobre més de 20 països o regions del Sud a més de 70 mitjans d'arreu
(45% catalans, 26% de l'Estat espanyol i 29% internacionals o d'altres territoris). A banda dels
reportatges, s'han generat més de 300 activitats (xerrades, projeccions, exposicions). Amb tot
plegat s'ha arribat a 3,5 milions de persones!
Els projectes becats el 2019 han acabat de dur-se a terme durant el 2020, que ha estat ple de
publicacions, activitats i formacions. Un element ben valorat per les entitats becades ha estat
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l'acompanyament en comunicació transformadora de la mà de Quepo (24 entitats assessorades
en les dues darreres convocatòries). Les sessions de consultoria es van dissenyar per convertir els
bons resultats del projecte becat en una palanca de canvi per a tota l'entitat.
A banda de l'edició actual, la Beca Devreporter continua tenint resultats més enllà dels
períodes d’implementació. Per exemple, el 2020 des de Lafede.cat s'ha facilitat la traducció a
diverses llengües de sis documentals produïts en la convocatòria anterior.
Durant el 2020 s’han realitat les activitats públiques de tancament del projecte europeu. Al
maig es va celebrar el I Festival Devreporter durant el qual es van poder veure 10 projectes
periodístics finançats amb la Beca. Malgrat el festival estava inicialment plantejat per fer-ho de
manera presencial a diferents sales de cinema i espais de Barcelona, es va replantejar totalment
per fer-ho en format on line. Finalment, més de 300 persones van participar com a públic a les
diferents xerrades i sessions audiovisuals en línia.
Per posar punt i final al projecte Frame, Voice, Report! al novembre es va celebrar el debat Es
pot fer periodisme internacional sense agafar l'avió?una conversa en línia amb els periodistes
Mònica Terribas, Agus Morales i Txell Feixas, i que va comptar amb una seixantena d'assistents.
També s'han celebrat diverses trobades internes de presentació dels principals resultats (
també en format vídeo), sempre amb la mirada posada a continuar fent possible i millorar la Beca
en el futur. Aquests intercanvis han comptat amb la participació d'entitats i periodistes becats i
d'altres actors implicats, tant a nivell català com europeu. L'avaluador extern del projecte Frame,
Voice, Report! ha posat en valor la tasca de Lafede.cat amb la Beca Devreporter i, a l’acte de
tancament del projecte, ha afirmat que “en molt pocs països de tot el marc europeu s'han
desenvolupat iniciatives en aquest sentit de forma tan estratègica, voluntarista i a llarg termini
com ho ha fet Lafede.cat durant els darrers anys”.
Promovem la formació especialitzada en gestió de xarxes socials
Com a resposta a les necessitats manifestades per l’Eix, durant el darrer trimestre de l’any
2020 es van organitzar dues formacions virtuals i especialitzades, una sobre gestió de l’Instagram
(els dies 8, 15 i 22 d’octubre), en què van participar 22 persones i una segona sobre analítica web i
de xarxes socials, en què van participar 17 persones (14 dones i 3 homes).
Hem augmentat el públic a xarxes socials, especialment a Instagram (130% més) i al canal
de youtube pel traspàs d'activitats a entorn virtual
· Comunicació interna: Breus Interns
Durant 2020 s’han enviat 43 Breus Interns i 17 Breus especials (en relació amb les dues
Assemblees Extraordinàries i una ordinària, el Protocol de Covid19 i la campanya del 10 de
desembre).
La mitjana d’obertura ha estat del 33%, relativament inferior a l’any anterior (36% d’obertura),
però sempre dintre dels marges d’obertura habituals per aquest tipus de butlletí. Els més
consultats han estat aquells relacionats amb l’inici de la pandèmia de la Covid-19, al març, quan
s’informa sobre les afectacions a l’Espai Tàpies, s’informa sobre la reunió de Juntes i
Coordinacions dels del 27 de març i l’acompanyament de la federació cap a les organitzacions en
la gestió de la Covid19.
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· Comunicació externa
Web
Durant el 2020, Lafede.cat ha elaborat 49 notícies web, 5 de les quals són comunicats o
posicionaments. Durant tot l’any hi ha hagut 76.938 visualitzacions de pàgines, amb un temps
mitjà per pàgina de 2’07 minuts. Hi ha una baixada de visualitzacions respecte 2019 (un 30%
menys), tot i que cal tenir present que una part de les visites s’han redireccionat a la web
www.justiciaglobal.cat, especialment durant dos períodes de 2020 (la campanya del juliol
100x100 justicia global i la de desembre Capgirem el món). Durant tot el 2020, la web
www.justiciaglobal.cat ha tingut 8.241 visualitzacions amb un temps de navegació mitjà de 4’12
minuts. La web lafede.cat i justiciaglobal.cat sumen 85.179 visualitzacions de pàgines escurçant
la diferència respecte l’any anterior.
El públic que accedeix al web ho fa principalment ha través de cerca orgànica a buscadors,
seguidament de posar la web al navegador directament i després per xarxes socials (Twitter un
60% i facebook un 36%). El públic són principalment dones (70%) versus un 30% d’homes.
L’edat inclou una forquilla entre els 25 i els 54 anys.
Notes de premsa
Aquest 2020 s’han enviat 10 notes o convocatòries de premsa a mitjans pròpies, i 3 externes
a petició d’entitats (5 més respecte l’any anterior). Pel que fa als impactes de premsa, hem
aparegut 42 vegades a mitjans (17 menys respecte l’any anterior), principalment per la
campanya #100x100Justíciaglobal, la campanya 10D ‘Capgirem el món’, i la llei sobre el Centre
català d’empresa i drets humans.
Intercom
A l’Intercom, s’han publicat 415 articles, 246 menys respecte l’any anterior a causa de la
paralització d’activitats i formacions per la Covid-19. Del total són: 159 activitats, 64 formacions,
146 ofertes laborals i de voluntariat. La federació ha publicat 46 noticies. Setmanalment s’envia el
butlletí extern que a finals d’any 2020, arribava a 4.225 persones (96 més que l’any 2019, i 239
que 2018). Durant el 2020, s’han enviat 49 butlletins (tres més respecte l’any anterior).
Durant el 2020, del total de les publicacions de les activitats, formacions i ofertes (369 articles),
249 han sigut publicats per organitzacions federades. És a dir, el 70% dels articles han estat
auto publicats per les entitats, fet que evidencia la quasi total autogestió de l’eina per
entitats. Tot i així, durant tot l’any es fa l’acompanyament a les incidències de les entitats per a la
publicació dels articles, així com l’acompanyament a l’ús de l’Intercom de les organitzacions
noves.

Xarxes socials
o
o

Twitter: Acabem el 2020 amb 14.688 seguidors, 1.310 més que el 2019 (augmenta un 10%),
sent el desembre el mes amb major impressions (356.000) i major visites al perfil amb 7.939.
Facebook: Durant el 2020 hem guanyat 276 m’agrades a la pàgina i acabem l’any amb 3.303
seguidors (50 seguidors més respecte l’any anterior).
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o
o

o

Instagram: Acabem el 2020 amb 2.032 seguidors, 1148 més que el 2019. És a dir, augmenta
un 130% el nombre de seguidors.
Youtube: És l’any que més vídeos al Youtube hem pujat: 4 produïts per nosaltres, 11
d’activitats fetes (4 en diferit i 7 en directe), i 1 extern. De tots ells, els més vistos han sigut:
L’acte públic de tancament del Devreporter: Es pot fer periodisme internacional sense agafar
avions?: 327 visualitzacions.; L’acte de presentació de la web AlertaDH.org dins el FSMET:
297 visualitzacions; Vídeo resum del projecte DIBA d’educació: 274 visualitzacions i vídeo de
la campanya #100x100Justíciaglobal: 236 visualitzacions. Tot i això, durant el 2020, el vídeo
més vist ha continuat sent el vídeo de campanya pels 30 anys #Noserveixderes si no és
Justícia global amb 561 visualitzacions.Pel que fa al canal en sí, ha vist un augment
considerable de la seva activitat, fruit dels actes en directe i la quantitat de contingut online
que s’ha generat per les restriccions de la Covid19. Així doncs hi ha hagut 111 subscripcions
noves al canal i un total de 4.100 visualitzacions de vídeos. L’accés als vídeos és
principalment per Twitter (15’4%) i Whatsapp (11’5%), seguit de Facebook (8’4%). El públic
són principalment dones (81%).
Vimeo: Durant el 2020, s’obre un perfil a la plataforma de vídeos Vimeo, per tal de publicar
vídeos , i especialment vídeos formatius adreçats a les entitats federades.

Eix de justícia ambiental
L’Eix de Justícia Ambiental ha començat a construir xarxa
El 2020 s’ha estat treballant per vertebrar un espai de trobada d’aquelles entitats federades
(14) i no federades que treballen en justícia ambiental (Consell Joventut Barcelona, Revista
Sobirania Alimentària, GRAIN i Greenpeace). Així, el 16 de setembre es va convocar una primera
reunió en què es va presentar i consensuar el pla de treball. El mateix 16 de setembre es va
realitzar el webinar “Segle XXI: temps d’emergències” on es va debatre sobre els reptes
(completar). Després s’ha participat a les formacions de l’ODG sobre la NextGeneration UE que es
varen oferir al mes de novembre.
Hem publicat un mapa de conflictologia ambiental de la ciutat de Barcelona
Durant el 2020 hem publicat un mapa de conflictologia ambiental . Es va presentar el 21 de
desembre i exposa com Barcelona, com a gran metròpoli i pol econòmic estratègic, genera cada
any impactes ambientals mundials: des del canvi climàtic, la destrucció d’ecosistemes o la
contaminació de l’aire i aigua. L’aturada durant el confinament del març de 2020 a causa de la
Covid19 ho va demostrar: la ciutat va deixar d’emetre 300.000 tones de CO2 a l’atmosfera,
principalment per la reducció de la mobilitat interna, seguida de l’activitat de l’aeroport i el port.
Per a la seva elaboració, la federació va contractar un equip extern (ODG) i es van organitzar
dos tallers en què van participar tant entitats federades com no federades, com Ecologistes en
Acció, Fridays For Future, GRAIN, Greenpeace, Rebel·lió i Extinció Barcelona, la Revista Sobirania
Alimentària, així com el Consell de la Joventut de Barcelona i l’equip tècnic de la Direcció de
Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona.

38

Xarxes i plataformes
Lafede.cat fa incidència social a través de xarxes i plataformes amb altres entitats per tal de
difondre i construir col·lectivament el concepte de Justícia Global. Durant el 2020, les principals
xarxes i plataformes en què ha estat present la federació són:
En l’àmbit català:
→ Pobresa Zero - Justícia Global. Lafede.cat és una de les entitats impulsores de la iniciativa
«Pobreza Zero-Justícia global» que agrupa més de 3.200 de l’àmbit de la pau, drets humans i
cooperació al desenvolupament i neix l’any 2010 amb l’objectiu de fer front a la pobresa i a les
desigualtats. Des del seu inici, Lafede.cat ha donat suport per l’organització de l’acte del 17
d’octubre, Dia Internacional per l’erradicació de la pobresa. L’any 2020, va elaborar-se un
manifest «Un nou contracte social per combatre les desigualtats, ja!» i la fede.cat va donar
suport a l’acte públic→ Xarxa Transicions Feministes. A partir de la Jornada sobre ètica de la cura celebrada al juliol
de 2019, es constitueix la «Xarxa de Transicions Feministes» en la qual participen 6 plataformes
de segon nivell. L'objectiu és intercanviar experiència i eines que contribueixen a la transició de
les organitzacions i les seves membre vers el feminisme. Al maig de 2020 es celebra una reunió
específica on es comparteixen els avenços fets per les diferents participants en matèria de
protocols per l'abordatge de les violències masclistes.
En l’àmbit estatal:
→ Coordinadora d’ONGD d’Espanya. Lafede.cat forma part la Junta directiva de la
Coordinadora amb la representació del Miquel Carillo des del 2019. Com a entitat membre,
Lafede.cat vam participar en l’Assemblea General Ordinària celebrada el 29 de maig de manera
virtual. Va assistir l’Arés Perceval, com a membre de la Junta directiva. També, hem participat en
els diferents webinars que ha organitzat la Coordinadora en què s'ha debatut sobre quin ha de
ser el model de cooperació espanyola de cara a l'elaboració de la nova llei estatal de cooperació
internacional. A finals d'any ambdues Juntes es varen reunir per sondejar la possibilitat que l'eix
de pau entomés la coordinació d'aquest àmbit a nivell estatal.
→ Trobada de la Red de Coordinadoras Autonómicas. Hem participat activament a deu
reunions de junta de la Red de Coordinadoras autonómicas en què s'han coordinat estratègies de
les diferents coordinadores per a fer front a la crisi de la COVID19 i també per a defensar el
sector davant possibles retallades davant la crisi econòmica. Alhora, s’ha treballat per a desplegar
el pla de treball consensuat. En aquest sentit, destacar que Lafede.cat ha participat al grup de
treball de l'elaboració de l'Informe sobre AOD autonómica en què es detalla l'evolució de l'AOD
descentralitzada els anys 2018 i 2019.
→ Grup de treball preparatori del V Congreso de Educación para el Desarollo d’Hegoa
(Euskadi). Lafede.cat va integrar-se al grup de preparació del Congrés per invitació d’Hegoa. El
congrés tindrà lloc al novembre de 2021 i es celebraran quatre reunions preparatòries en les
quals participarà la federació.
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En l’àmbit europeu:
→ Projecte europeu Frame, Voice, Report! A l'octubre es celebrava l'acte de tancament europeu
del projecte, que finalitzaria al mes de desembre. La trobada, que va fer-se en format virtual en
comptes de celebrar-se a Torino, va aplegar a 60 membres d'entitats i també a periodistes. Com a
activitat paral·lela, es va fer també una trobada dels 7 socis del projecte en clau d'avaluació i de
cercar la continuitat del projecte, posant en valor el finançament en cascada que ha possibilitat
aquest projecte europeu. En relació, la incidència a la Unió Europea, hem fet aportacions tant a
Concord Europe (la plataforma europea) com a la Coordinadora estatal, per contribuir a
l'argumentació a favor de la continuitat del programa DEAR en el nou marc de finançament
europeu.
En l’àmbit internacional
→ Campanya Global per un Tractat Vinculant i Contra la Impunitat de les Empreses
Transnacionals
Lafede.cat des de l’eix d’Empresa i drets Humans, fa seguiment i es suma a les iniciatives
promogudes per la Campanya Global per un Tractat Vinculant i Contra la Impunitat de les
Empreses Transnacionals. L’any 2020, i com en anteriors edicions, entitats de l’eix han participat
a les activitats organitzades per la Campanya a la sisena ronda del Grup de Treball
Intergovernamental sobre Empreses i Drets Humans del Consell de Drets Humans de les Nacions
Unides que es va reunir de nou a Ginebra. El novembre vàrem fer un acte titulat "Limitar el poder
corporatiu: somni o realitat? en el marca de la FESC 2020, en què vàrem exposar els resultats de
les negociacions.
Ens hem adherit a 30 manifestos i/o posicionaments relacionats amb la Justícia Global
Al llarg del 2020 Lafede.cat s’ha adherit a 30 manifestos i/o posicionaments a iniciativa
d’altres plataformes i organitzacions i ha promogut un posicionament propi, en relació a la
situació per la que travessa Nicaragua arran de la COVID19. Tots els posicionaments tenen a una
vinculació estreta amb la Justícia Global. Així, durant el 2020 s’ha donat suport a manifestos en
favor els drets de les persones migrants - ja sigui en les fronteres europees com una vegada
arriben a casa nostra -; en favor dels drets de les dones i de la vida de defensores de drets
humans; per a una nova política comercial europea que privilegiï els drets humans i ambientals
enfront interessos econòmics; per a denunciar els bombardejos indiscriminats contra la
població siriana; per a demandar a les administracions que posin al centre de les seves
polítiques els drets de les persones a l’hora d’afrontar la COVID 19 - tant a casa nostra com
als països empobrits-; per a l’abolició del deute extern dels països més empobrits, per a la
derogació de la Llei Mordassa; el tancament definitiu dels CIES.
Hi ha tres vies pels que la federació promogui i/o doni llum verda a l’adhesió a un manifest o
posicionament: per l’aprovació directa de la Junta de Lafede.cat, (5 comunicats), per l’aprovació
de la Junta a demanda d’un mínim de tres entitats federades (10 posicionaments), o a demanda
dels eixos (17 casos). Més del 50% dels posicionament que s’han aprovat enguany han estat
a demanda dels eixos i els dos més actius en l’impuls de posicionaments públics han estat el
d’Empresa i Drets Humans, i el de Migracions (14 dels 17).
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4.GESTIÓ ECONÒMICA
Es redueixen els ingressos per finalització de subvenció europea i lleugera reducció de
subvenció de l'Ajuntament, i augmenta l'aportació de les entitats (8% del total)
4.1 Gestió dels ingressos
Lafede.cat es finança principalment a través de convenis amb les administracions catalanes,
un projecte europeu i les quotes de les entitats. Enguany els ingressos han estat un total de
649.977€, un 17,15% menys respecte l’any anterior (784.488€).
Durant l’any 2020, el conveni amb l’Ajuntament de Barcelona ha estat de 193.943€, que
sumat a la pròrroga del conveni 2018-2019, suma un total de 194.382€ rebuts.
Pel que fa al conveni amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, tot i que
es van concedir 200.000€, comptablement figuren 190.800€ com a ingressos, mentre que la
resta ha estat destinat a immobilitzat . Amb tot hi ha un increment 30.800€ respecte l’any
anterior. Durant l’any 2020 també s’ha executat la pròrroga del conveni del 2019, en un import de
3.143€. La suma de la pròrroga 2019 i de l’executat durant l’any 2020 suposa un total de
193.944€.
Quant a la Diputació de Barcelona, s’han executat 24.610€ (2.5030€ pendents del conveni
2019-2020 i 22.080€ del conveni 2020-2021), quedant pendents 39.950€ per l’any següent. En
relació amb les administracions públiques, l’any 2020 el Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya ha concedit a la federació un ajut de 20.000€ per atenuar els efectes
de la crisi de la Covid-19.
El 2020 finalitza el projecte europeu Frame, Voice, Report!, que enguany ha significat
l’ingrés de 149.909€. Al llarg dels 3 anys de projecte, s’han executat 863.095€, dels quals
480.000€ han estat repartits entre les entitats a través de les beques Devreporter.
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En relació a les quotes de les entitats federades, el 2020 es van ingressar més diners per
aquest concepte que els dos anys anteriors: en concret 50.077€, un 6,83% respecte el 2019
(46.877€) i un 10,83% respecte el 2018 (45.183€). Aquest augment es deu al compromís de
les entitats en les seves obligacions i a l’ingrés de dotze entitats noves. Malgrat que encara hi
ha un gruix d’entitats federades que lliuren la documentació (memòries, balanços) fora del termini
estipulat dels Estatuts (30 de juliol), el que dificulta el càlcul de la quota, cal destacar la millora
en les contribucions. D’altra banda s’han ingressat les quotes de les entitats usuàries de l’Hotel
d’Entitats Erasme de Janer, amb un total de 9.635€. Tot i que es tracta d’un ingrés inferior
respecte l’any passat, a causa de la reducció de despeses en fotocòpies i neteja durant el
tancament per la COVID, la suma recaptada permet l’autogestió de l’espai i que Lafede.cat no
assumeixi cap despesa dels serveis comuns.
4.2 Gestió de les despeses
Les despeses de 2020 sumen un total de 628.312€, un 19,74% menys respecte l’any anterior
(782.853€). Aquesta disminució es deu, principalment, a la finalització del Projecte Europeu
Frame, Voice, Report! que ha comportat menys activitat i el pagament final a les entitats becades
a l’edició 2019 de la Beca Devreporter per un import total de 48.000€. També s’ha acusat la
disminució en 15.000€ de la subvenció concedida per l’Ajuntament de Barcelona.
La principal despesa per a la federació, en tant que plataforma de segon nivell dedicada
principalment a la coordinació d’actors i la incidència política i social, són els sous i salaris, que
ocupen el 65% del total, l’equivalent a 408.797€. Durant el segon semestre del 2020 (juliol a
desembre) hi ha hagut la baixa laboral de la Direcció, que s’ha cobert amb substitucions internes
(2 coordinacions i 1 direcció) compensades amb aportacions extraordinàries als seus salaris.
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Enguany l’import per activitats és de 110.015€ (un 47,60% més respecte a l’any anterior)
destinats principalment a activitats de tancament del projecte europeu Frame, Voice, Report!, així
com a les despeses de formacions (posada en marxa del Pla de formació), i les partides de serveis
externs i per difusió d’activitats com el mapa d’impactes ambientals de Barcelona, el mapa
d’Educació per la Justícia global, les formacions i assessories en feminismes, o la campanya de
Justícia global per a joves.
Una de les despeses destacables en relació amb l’any anterior és l’increment en la inversió en
equips (ordinadors portàtils, videoconferències), on destaca també l’aposta pel procés de
digitalització amb el projecte col·laboratiu PlataformESS, que ha suposat una aportació
econòmica per la compra d’un servidor compartit (2.017€), fet que ha implicat l’increment de la
partida de lloguers respecte l’any passat (2.904€). La resta de partides s’han mantingut com l’any
anterior, amb lleugeres variacions.
Atesa la finalització del projecte europeu i amb ell la realització d’auditores per cada projecte
becat, també s’ha augmentat la despesa d’estructura (on s’inclouen les partides d’auditories i
avaluacions externes), passa de 51.628€ el 2020 a 23.353€ el 2019.
Finalment, l’aposta per una economia social i solidària es reflecteix en la partida destinada a
«quotes a altres plataformes», ja que Lafede.cat és sòcia de Pangea, Sinergia CRM,la revista
Crític i la Directa.
4.3 Balanç anual
Com l’any anterior, la valoració comptable general es pot considerar positiva, malgrat la
situació generada per la pandèmia i la disminució dels ingressos (17,15% menys), també ha
vingut acompanyada d’una reducció de les despeses (19,74% menys).
Quant a ingressos, en dos anys (del 2018 al 2020) hi ha hagut un augment del 11% en les
quotes de les entitats federades. Enguany els convenis amb l’Ajuntament de Barcelona i
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, han suposat el 60% dels ingressos (el
30% cada conveni). Tot i que continua sent molt alta la dependència de finançament públic de
Lafede.cat, que arriba al 90%, una dada a ressaltar és la consolidació dels principals
finançadors del sector, i el seu recolzament a través de convenis directes. Aquesta alta
dependència de fons públics reafirmen la necessitat de diversificar fonts, tal i com recull el nostre
Pla estratègic 2020-2024.
La federació continua tenint resultats positius que reverteixen en fons propis, fet que li
permet respondre a les tensions de tresoreria (a causa dels pagaments a final d’any d’alguns
finançadors) sense haver de recórrer a crèdits.
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