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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 2019 Lafede.cat està formada per  117 entitats  dels àmbits de la pau, els drets humans i la
cooperació per al desenvolupament. 106 organitzacions de ple dret i 11 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’eradicació de les desigualtats a
tot arreu, a d’altres llocs del món i a casa nostra, mitjançant la cooperació al desenvolupament, la defensa i
promoció dels drets humans i el foment de la pau.

Visió
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.

·  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.
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·  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 2019 van incorporar-se sis organitzacions a la federació (Associació La Xixa Teatre, Associació UNRWA,
Comitè 1r de Desembre, Fundació Main, Fundació Ulls del Món i Plataforma Unitària contra les violències de
gènere) i sis organitzacions van donar-se de baixa (Casa de Nicaragua, Comitè Català de Solidaritat amb els
Pobles el Perú, Etane, Juristes Sense Fronteres, Moviment per la Pau - AOC, Servei Solidari i Missioner).

El desembre de 2019, 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 ARTESANS DE PAU
13 ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU (ACPP)
14 ASSOCIACIÓ ACCIÓ INTERNACIONAL PER LA PAU (IAP CATALUNYA)
15 ASSOCIACIÓ AMICS UNESCO DE MANRESA
16 ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES
17 ASSOCIACIÓ CATALANA PER A LA PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE LA TUBERCULOSI AL TERCER MÓN
18 ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU (ACP)
19 ASSOCIACIÓ CATALANA - LÍBAN
20 ASSOCIACIÓ D’EDUCACIÓ POPULAR CARLOS FONSECA AMADOR
21 ASSOCIACIÓ DE PERIODISME FORA DE QUADRE
22 ASSOCIACIÓ DRET A MORIR DIGNAMENT DE CATALUNYA
23 ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES
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24 ASSOCIACIÓ LA XIXA TEATRE
25 ASSOCIACIÓ NOUS CAMINS
26 ASSOCIACIÓ OIKO CRÈDIT CATALUNYA
27 ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES ESPANYA (ANUE)
28 ASSOCIACIÓ POBLES GERMANS DE CATALUNYA
29 ASSOCIACIÓ RUIDO PHOTO
30 BRIGADES INTERNACIONALS DE PAU DE CATALUNYA (PBI)
31 CASAL DELS INFANTS, PER A L’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS
32 CENTRE D'ESTUDIS CRISTIANISME I JUSTÍCIA - FUNDACIÓ LLUÍS ESPINAL
33 CENTRE D’ESTUDIS AFRICANS I INTERCULTURALS (CEA)
34 CENTRE D’ESTUDIS AMAZÒNICS (CEAM)
35 CENTRE DELÀS D'ESTUDIS PER LA PAU
36 CENTRE EXIL
37 CENTRE INTERNACIONAL ESCARRÉ PER A LES MINORIES ÈTNIQUES I LES NACIONS (CIEMEN)
38 CENTRE UNESCO DE CATALUNYA
39 COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT (CCAR)
40 COMITÈ 1R DE DESEMBRE
41 COMPARTE
42 COOPERACCIÓ
43 CREART
44 CREU ROJA CATALUNYA
45 CULTURA, SOLIDARITAT I PAU – COMUNITAT DE SANT EGIDI
46 DESOS OPCIÓ SOLIDÀRIA
47 EDUALTER - EDUCACIÓ ALTERNATIVA
48 ENLLAÇ SOLIDARI
49 ESCOLA CULTURA DE PAU
50 ESCOLTES CATALANS (EC)
51 FARMACÈUTICS MUNDI
52 FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS CATALANES AMIGUES DEL POBLE SAHRAUÍ – ACAPS-
53 FUNDACIÓ ADSIS
54 FUNDACIÓ AJUDA EN ACCIÓ
55 FUNDACIÓ AKWABA
56 FUNDACIÓ ALDA
57 FUNDACIÓ ALFONSO COMIN
58 FUNDACIÓ ALIANÇA PER LA SOLIDARITAT
59 FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA – FAS-
60 FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS
61 FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI (FUNDESPLAI)
62 FUNDACIÓ CIDOB
63 FUNDACIÓ CODESPA CATALUNYA
64 FUNDACIÓ EDUCACIÓ I COOPERACIÓ - EDUCO
65 FUNDACIÓ GUNÉ
66 FUNDACIÓ INTERNACIONAL SOLIDARITAT COMPANYIA DE MARIA – FISC
67 FUNDACIÓ JUAN CIUDAD
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68 FUNDACIÓN MAIN
69 FUNDACIÓ MÓN-3
70 FUNDACIÓ MONTBLANC PER A LA PROMOCIO DE LA DONA
71 FUNDACIÓ OXFAM INTERMÓN
72 FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT – CC.OO.
73 FUNDACIÓ PER LA PAU – FUNDIPAU
74 FUNDACIÓ PROIDE
75 FUNDACIÓ SIDA I SOCIETAT
76 FUNDACIÓ SOLIDARITAT UB
77 FUNDACIÓ SONRISAS DE BOMBAY
78 FUNDACIÓ ULLS DEL MÓN
79 FUNDACIÓ WORLD VISION INTERNACIONAL
80 GRUP DE JURISTES RODA VENTURA
81 IGMAN-ACCIÓ SOLIDÀRIA
82 INSTITUT DRETS HUMANS CATALUNYA (IDHC)
83 INTERED
84 IRÍDIA – CENTRE PER LA DEFENSA DELS DRETS HUMANS
85 JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA
86 JUSTÍCIA I PAU
87 LLIGA DELS DRETS DELS POBLES
88 MATRES MUNDI
89 MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA
90 METGES DEL MÓN
91 MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA
92 MOVIMENT PER LA PAU – MPDL
93 NOVACT
94 OBSERVATORI DEL DEUTE EN LA GLOBALITZACIÓ (ODG)
95 OBSERVATORI DESC
96 ONG NUTRICIÓ SENSE FRONTERES
97 PAGESOS SOLIDARIS (FUNDACIÓ)
98 PEN CLUB CATALÀ
99 PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE
100 PRODEIN
101 PROINFANTS
102 PROYECTO VISION
103 SANT JUST SOLIDARI
104 SAVE THE CHILDREN
105 SERVEI CIVIL INTERNACIONAL DE CATALUNYA (SCI-CAT)
106 SETEM CATALUNYA
107 SIOF (SERVEI D’INFORMACIÓ DE L’OBJECCIÓ FISCAL A LA DESPESA MILITAR)
108 SOARPAL
109 SÒLIDA COOPERACIÓ
110 SOLIDARITAT, EDUCACÍÓ, DESENVOLUPAMENT - SED
111 SOS RACISME CATALUNYA
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112 SUDS - ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
113 UNICEF - COMITÈ DE CATALUNYA
114 UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE LA PAU – UNIPAU
115 UNRWA
116 VOLS - VOLUNTARIAT SOLIDARI
117 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
2019, la Junta ha fet 11 reunions i  hi ha hagut diversos canvis: tres baixes (Tono Albareda, Josefina Diaz,
Miguel Castro) i quatre entrades (Núria Carulla, Jara Henar, Ares Perceval i Xavier Mojal).

Durant el 2019, la Junta ha estat formada per:

• Presidència: Luca Gervasoni (Novact)
• Vicepresidència: Xavi Casanovas (Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia) i Teresa Palop (Associació

Catalana per la Pau) fins al juny. Des del juny, Núria Iglesias (Oxfam Intermon)
• Secretària: Núria Carulla (Justícia i Pau)
• Tresorer:  Miguel  A.  Castro  Morales  (Suds).  Des  del  juny,  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
• Vocal de l’Eix d’empresa i drets humans: Núria Carulla
• Vocal de l’Eix de feminismes: Josefina Díaz (Metges del Món Catalunya) fins el juny. Des del juny,

Núria Iglesias i Júlia Granell
• Vocal de l’Eix d’horitzontalitats: Núria Iglesias i Júlia Granell
• Vocal de l’Eix d’incidència institucional: Eix d’Incidència
• Vocal de l’Eix de justícia climàtica: Núria Carulla
• Vocal de l’Eix de migracions i: Jara Henar (Alianza por la Solidaridad)
• Vocal  de  l’Eix  de  pau  i  noviolència:  Xavier  Mojal  (Centre  Delàs),  Ares  Perceval  (Unipau)  i  Luca

Gervasoni.

1.4. Equip tècnic i en pràctiques
El personal de Lafede.cat ha estat format per:

• Direcció i coordinació general: Pepa Martínez
• Àrea de comunicació: Montse Santolino, Anna Palou, Laura Rubio (comunicació interna) i Gisela 

Gonzalo (projecte europeu Frame Voice Report).
• Àrea d’incidència política i social: Daniel Gómez Olivé i Georgina Casas.
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• Àrea de serveis: Néstor Calbet (en excedència des de l’octubre) i Natàlia Díaz (en substitució del 
Néstor).

• Àrea de gestió interna: Marta Rovira i Isabelle Torallas.

Durant  el  2019  s’ha  treballat  en  l’elaboració  d’un  pla  de  pràctiques  per  a  l’acollida  i  acompanyament
d’alumnat de màsters. Durant el 2019 s’ha acollit a tres estudiants en pràctiques, la Marina Arcusa, del Màster
Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial de la UAB, que ha contribuït en l’elaboració del document de
posicionament  sobre  Educació  per  a  la  justícia  global  de  l’Eix  d’educació;  la  Júlia  Sanchón,  del  Màster
Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política de la UB, que ha elaborat un mapa sobre plataformes de l’Amèrica
Llatina que treballen en temàtiques relacionades amb la justícia global, i la Natàlia Díaz, ha fet les pràctiques
del Màster en Drets Humans, Democràcia i Globalització de la Universitat Oberta de Catalunya, i ha treballat
en l’elaboració d’informes relacionats amb vulneracions de drets comesos per part d’empreses que operen a
Catalunya i a l’exterior.

8



2.COM ENS ORGANITZEM 

2.1 Assemblea General Ordinària
Des de 2014, la federació aprofita les assemblees perquè siguin espais de trobada, coneixement mutu i debat
entre  les  entitats.  La federació  va celebrar  l’Assemblea General  Ordinària  el  15 de juny i  va aprovar per
unanimitat la memòria i els comptes de 2018, va presentar els canvis de la Junta i la creació del grup de
treball de Palestina (associat a l’Eix de Pau i noviolència), i va donar la benvinguda a les sis entitats (quatre
de ple dret i dues observadores). L’Assemblea es va celebrar, com és habitual a la seu de Lafede.cat, i van
participar 34 entitats federades.

Apart  de les de votacions ordinàries,  es va aprofitar  l’Assemblea General  per  aprovar el  Protocol  per  a
l’abordatge de les violències sexuals i presentar la campanya «30 anys: de cooperació a la J  ustícia global  ».
En el capítol dels comiats, es va fer un record especial a la Maria Beneyto, persona molt compromesa amb
l’educació per al desenvolupament, i la Montse Minobis, periodista i membre de la Comissió de Codi Ètic de la
federació.

2.2 Eixos de treball
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 2019, els deu eixos de treball s’han mantingut actius i la mitjana d’entitats implicades en
els diferents eixos ha estat de 32 entitats.

Participació als eixos de treball:
→ Eix  de  comunicació:  es  manté  la  mateixa  participació  que  l’any  anterior, participen  30  entitats
habitualment de manera presencial i 36 fan seguiment en línia.

→ Eix de Drets, Llibertats i convivència: passa a ser un eix format on hi participaven Junta i equip tècnic de
la federació, a ampliar-lo amb la participació de sis entitats: tres entitats de manera presencial i tres més, en
línia.

→ Eix d’Educació: 20 entitats han participat en reunions presencials de l’Eix i 22 fan seguiment en línia, en
total 42 entitats fan seguiment de l’eix, 10 més respecte l’any anterior.
L’eix té un grup de treball actiu durant el 2019:

• Grup de treball Voluntariat Internacional: augmenta la participació presencial de les entitats (de
cinc el 2018 a sis el 2019), i quatre fan seguiment en la línia.

→ Eix d’Empresa i drets humans:  participen 15 entitats,  més en relació al 2018, 11 entitats participen de
manera presencial i les altres quatre fan seguiment en línia. També participa la Taula per Colòmbia, com a
plataforma amiga.

→ Eix de Feminismes: participen 16 entitats en reunions presencials i 6 fan seguiment en línia. Respecte l’any,
es manté el nombre d’entitats participants.
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L’eix té un grup de treball actiu durant el 2019:
• Grup de treball Sembrant cures: 6 entitats participen de forma presencial a les reunions, 2 més que

l’any anterior, i vuit fan seguiment en línia.

→ Eix d’Incidència institucional: participen 12 entitats de manera presencial i 43 més, virtualment.
L´eix té dos grups de treball actius durant el 2019:

• Grup de treball sobre el Model de cooperació: 11 entitats han participat a les reunions presencials i
13 entitats segueixen el grup de correu electrònic.

• Grup d’Alertes de convocatòries: 57 entitats segueixen el grup de correu electrònic.
En total, 71 entitats (el 61% d’entitats federades) fan seguiment dels temes d’Incidència, entre l’eix i els dos
grups de treball.

→ Eix de Migracions: té un caràcter especial atès que, junt amb l’Eix d’Empresa i Drets Humans, són els únics
eixos en què participen entitats federades i no federades. Durant el 2019, en l’eix de migracions augmenta la
participació de les entitats augmenta en un 124%, passant de 25 entitats que segueixen el grup a 56 l’any
2019. Concretament, participen 11 entitats de manera presencial i 45 entitats segueixen el grup de correu. Del
total, 12 entitats no són federades (l’any 2018 eren 5, les no federades).
L’eix té un grup de treball actiu durant el 2019:

• Grup de treball Menors estrangers sense referents:  es crea el 2019 i hi participen 20 entitats de
manera presencial i cinc en línia.

→ Eix de Pau i noviolència: participen 12 entitats de manera presencial, i augmenta respecte l’any anterior,
fins a 22 les entitats que fan seguiment de manera virtual.
L´eix té un grup de treball actiu durant el 2019:

• Grup de treball sobre Palestina: participen vuit entitats, una més que l’any anterior. Tot elles formen
part de l’eix de pau i noviolència.

→ L’eix d’Horitzontalitats i de Justícia ambiental de moment estan formats només per persones de la Junta i
l’equip tècnic de la federació.

Resum de la participació en els eixos i grups de treball:
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Eixos de treball
Presencial En línia Total Respecte a l’any 2018

1 Comunicació transformadora 30 36 66 Es manté
2 Drets, lliberats i convivència 3 3 6 6 més
3 Educació transformadora 20 22 42 10 més
4 Empresa i Drets humans 11 4 15 3 més
5 Feminismes 16 6 22 Es manté
6 Horitzontalitats 0 0 0 Format per Junta i ET
7 Incidència Institucional 12 43 55 12 més
8 Justicía Alimentària 0 0 0 Format per Junta i ET
9 Migracions 11 45 56 31 més
10 Pau 12 22 34 4 més



2.3 Comissió de seguiment del Codi ètic i de conducta
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.  Està format  per:  Mercè Claramunt  (experta en dret  i  gènere),  Enric  Prat  (expert  en educació),
Marcelo Cano (expert en filosofia); Rita Huybens com a representant de les entitats, i Xavi Casanovas i Pepa
Martínez, com a equip directiu de la federació.
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Grups de treball
Presencial En línia Total Respecte a l’any 2018

1 Alertes de convocatòries 0 57 57 Es manté
2 Model de Cooperació 11 13 24 Es manté
3 Menors estrangers sense ref. 20 5 25 Neix el 2019
4 Palestina 8 13 21 1 més
5 Sembrant cures 6 8 14 2 meś
6 Voluntariat Internacional 6 4 10 1 més



3. QUÈ HEM FET?

3.1 Pla de treball 2018-2019
Des del primer pla de treball de Lafede.cat (2014-2017), la federació ha continuat treballant en la generació de
discurs i pràctiques de justícia global, la implementació de l’ètica de la cura i el feminisme i la resposta
de a les necessitats de les entitats. El pla de treball de l’any 2018 -2019 és una continuïtat de les reflexions
internes encetades per Lafede.cat en el camí de consolidar la nova federació de justícia global. En aquest línia,
durant  el  2019  la  federació  ha  prioritzat  el  seu  treball  en  quatre  eixos  temàtics  de  la  justícia  global:
migracions, justícia ambiental, feminismes i cures, i defensa dels drets humans i la noviolència.

Els objectius generals del Pla de treball són:
• El desenvolupament del paradigma de justícia global, concretats en els eixos de migració, drets

humans  i  noviolència,  a  través  de  la  coherència  de  polítiques,  i  l’educació  i  comunicació
transformadores, així la identificació i temàtiques de justícia ambiental.

• La implementació de l'ètica de la cura i el feminisme a les estructures i estratègies de Lafede.cat i a
les entitats federades, i la generació de sinergies amb actors afins.

• I la millora en la resposta a les necessitats de les entitats i les demandes de la ciutadania , amb
una nova planificació de Lafede.cat i els seus espais de participació.

3.2 Cohesió i enfortiment intern

Suport a les organitzacions federades 

Hem gestionat l’Espai Tàpies que funciona a ple  rendiment: l’ocupació continua creixent sobretot per
activitats de caràcter intern 
Durant  el  2019  s’han  realitzat  1.104  activitats  i  11.438  persones  han  passat  per  l’Espai  Tàpies (216
activitats, i 370 persones més respecte l’any anterior, un 24,3% i 3,34% més respectivament). S’han realitzat
606 activitats internes (reunions de treball, formacions, etc.) que van reunir 3.640 persones, i 498 activitats
externes (309 reunions, formacions i actes d'entitats federades i 191 de no federades) que van reunir 7.798
persones.  Les  activitats  externes  les  han  dut  a  terme  un  total  de  38  entitats  federades,  3  plataformes
vinculades a la federació o a les entitats federades, 32 entitats no federades i 3 administracions públiques.
Respecte l’any anterior, s’ha duplicat el nombre de reunions internes de la federació (de 330 a 606) i
com a conseqüència el nombre de persones assistents a les reunions de treball i formacions. El nombre de
reunions externes redueix molt lleugerament, passant de 558 a 498.

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),  ha  estat  funcionant  de  manera  participada  i
autogestionada per part  de  les  entitats que  hi  tenen els  despatxos.  Les  entitats  es  coordinen amb la
federació a través d’una comissió de coordinació que es reuneix almenys una vegada l’any.

Durant  el  2019  s’ha  gestionat  la renovació  del  conveni  de  la  cessió  de  l’espai  amb l’Ajuntament  de
Barcelona, i s'ha fet la recopilació de les sol·licituds de les entitats federades que volien accedir a l’Espai (un
total de 4 sol·licituds). 
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A mitjans d’any, una de les entitats va deixar el seu despatx, quedant l'espai ocupat per 10 entitats. De cara al
2020 queda pendent gestionar el trasllat de les noves entitats que accediran a l’Espai, i les renovacions dels
convenis amb les entitats.

Hem publicat el Mapa de la Justícia global  
Arran l’enquesta d’actualització de dades de l’any anterior, durant el 2019 s’ordena la informació i es generen
bases de dades internes sobre la informació anual de les organitzacions federades. El Mapa de la Justícia
global és la  representació gràfica de les entitats federades segons el seva: mida, pressupost,  línies i
temàtiques d’actuació i països on són presents. L’actualització de les dades de l’any anterior també serveix
per renovar la secció d’ Organtizacions federades de la pàgina web de  la federació.

Hem dinamitzat els espais de la seu
Des del 2018, la federació compta amb un “Punt d’Informació Temàtic”, un espai habilitat a l’entrada de la
seu en el qual s’ofereix una exposició temàtica acompanyada de documents, díptics i llibres de consulta, sobre
temes de Justícia Global que treballen les entitats. Durant el 2019, s’han tractat les temàtiques de voluntariat
internacional, i pau i desarmament.

Durant el 2019 Lafede.cat també va acollir un total de  tres exposicions, dues menys que l’any anterior: de
l’organització federada Dret a Morir Dignament (“La mort, digna i il·lustrada”), de l’organització Mundubat
sobre Palestina (“En pie entre el polvo y la arena”’) i una tercera de la plataforma amiga Taula per Colòmbia
(“Lluitar per una vida més bonica i justa: líders i lideresses socials a Colòmbia” de Javier Sulé”).

Hem atès 293 consultes
Durant el 2019 s’han atès 293 consultes. La ciutadania és el col·lectiu que més consultes ha fet: 113 consultes
(un 40% respecte al total). Segueixen les consultes de les mateixes entitats federades, amb 81 consultes, i les
58 de no federades.

Com l’any anterior, el projecte europeu de comunicació “Frame, Voice, Report” i les convocatòries de beques
han despertat molt d’interès i suposat 25% de les consultes de particulars. En segon lloc, s’han fet moltes
consultes relacionades amb la cerca de feina al Tercer Sector o l’interès a treballar a Lafede.cat. Per últim,
el  tercer  bloc  de  consultes  amb major  interès  són aquelles  relacionades amb el  Voluntariat  Internacional
(quines organitzacions n’ofereixen, requisits,...).

Comissió de seguiment del Codi ètic i de conducta
Aquesta comissió és l’única que es manté sense canvis, respecte al canvi organitzacional de l’any 2018, pel seu
especial caràcter. Durant el 2019 s'ha reunit en dues ocasions. Ha tramitat sis expedients de sol·licitud de
noves  entitats.  En  aquest  sentit  ha  estudiat  la  documentació  i  la  revisió  de  les  seves  pàgines  web  i
mecanismes de comunicació, i ha programat les sis entrevistes amb les persones responsables.

La comissió del Codi ètic també ha tractat les queixes que arriben (per canals diversos i sobretot via xarxes
socials) en relació amb algunes campanyes publicitàries d’organitzacions membres. Concretament la comissió
s’ha centrat en dues campanyes d’entitats federades, realitzades durant el període de nadal. S’han fet arribar
cartes d’atenció, i el seguiment de l’expedient es realitzarà durant l’any 2020. 
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Arran d’aquests casos i la recepció d’una petició de l’Eix de Feminismes, la Comissió ha prioritzat de cara al
2020 la revisió del Codi Ètic i de Conducta quant a l’actualització en temes de comunicació, i la incorporació en
clau del Protocol per a l’abordatge de les violències sexuals.

Eix d’Horitzontalitats
L’eix d’horitzontalitat neix el 2018 arran el procés de reflexió interna i posterior canvi organitzacional de la
federació. L’eix  està format per persones de la Junta i  equip tècnic,  i  durant el  2018 es va encarregar de
coordinar  el  canvi  de  model  de  governança,  dinamitzar  els  espais  de  reflexió  conjunta a  l’AGO i  fer  una
proposta de pla de treball popi de l’eix. Durant el 2019 ha treballat per implementar el pla de treball concretat
en tres aspectes: el model de participació i presa de decisions més participativa; el model organitzacional i de
governança, i per últim, el model de comunicació interna i externa. L’eix s’ha reunit en una ocasió i els resultats
del 2019 són:

Hem aprofundit en eines de participació en línia de les entitats per afavorir una presa de decisions més
participativa
La federació  aposta  per  la  posada en  marxa  de  la  plataforma impulsada per  l’Ajuntament  de  Barcelona,
Decidim, una eina de participació democràtica i en línia, que permet recollir i compartir de manera més
transparent  les  aportacions  i  opinions  de  les  entitats  federades,  i  millora  la  seva  possibilitat  de
participació. Durant el 2019, l’eina està en fase pilot i la federació l’utilitza en tres ocasions: a l’Assemblea
General Ordinària de juny (amb la publicació de la documentació per aprovar on es podien fer observacions o
preguntes); la creació d’espai privat per a la Junta directiva per a la validació i proposta de temàtiques, i un
espai privat d’accés als membres de l’oficina tècnica per a la valoració i propostes de temes interns de l’oficina.

Hem obert les reunions de Junta directiva a l’equip tècnic
Quant a la governança de Lafede.cat, des de l’inici s’ha considerat que la implementació de l’horitzontalitat a la
federació conflueix directament amb el discurs i pràctica de l’Eix de feminismes. Així el  model de governança
està estretament vinculat a processos com el Sembrant cures  (revisió dels valors,  cultura institucional,
model de lideratge) i a espais de reflexió com “On són les dones a lafede.cat?” (més informació en l’Eix de
feminismes), i per tant ambdós es retroalimenten, tant en la identificació de mancances i reptes, com en la
reflexió i posada en pràctica de millores.

Una canvi establert en el camí cap a l’horitzontalitat en la presa de decisions,  ha estat obrir les reunions de
Junta a l’equip tècnic i  realitzar dues reunions conjuntes més sobre la planificació estratègica  de la
federació.  També s’han atorgat poders notarials a la direcció per tal d’agilitzar la feina de la junta i la presa de
decisions.En les tasques de planificació internes de l’equip tècnic, s’han realitzat dues reunions de seguiment i
avaluació dels plans de treball amb l’equip tècnic: el 18 de gener, amb treball intern i generació d’un espai de
cohesió  interna,  i  un  intensiu al  15  i  16  de  juliol  a  Vallbona de les  Monges que va servir  per  identificar
mancances en la planificació, avenços en la incorporació de l’ètica de la cura, així com treballar millores en el
treball d’equip.

Hem  implementat  l’espai   “Lab-Mode”a  l’equip  tècnic  per  detectar  necessitats  de  la  federació
Quant a la comunicació interna, des de l’equip tècnic es van detectar a través de la implementació de la guia
Sembrant cures, mancances en la presa de decisions horitzontal. 
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Per  això,  s’han  establert  espais  per  compartir  idees,  anomenat  sessions  monogràfiques  o  el  “Lab-Mode”,
dinamitzats de manera rotativa i participada en l’equip, que permeten a nivell tècnic compartir, aprofundir i
detectar necessitats abans d’implementar la presa de decisions sobre alguns aspectes . Se n’han realitzat
cinc que han tractat temes diversos: Protocol per a l’abordatge de violències sexuals (24 de març); coordinació
i millora de l’agenda de pau (7 d’abril), implementació del teletreball (13 de maig); i elaboració col·laborativa del
mapa d’actors de Lafede.cat com a punt d’informació ( 29 de maig).

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. Durant el 2019, s’ha reunit en nou ocasions (dues
reunions més respecte l’any anterior) i els resultats de l’any són:

Hem elaborat i  aprovat per Assemblea el  Protocol  per a l’abordatge de les violències sexuals a les
organitzacions.
El 2018, la federació inicia el procés de creació del Protocol per a l’abordatge de les violències sexuals amb el
suport expert de Creación Positiva. El Protocol, més enllà d’un document legal, vol garantir que  Lafede.cat
sigui un espai lliure de sexismes i de violència. La seva posada en marxa suposarà canvis en els documents
fundacionals – Estatuts, Codi Ètic, reglament intern- i també en el document de cessió de sales i espais. La
seva apropiació està planificada en un procés de quatre anys (2018 i 2021) i dividida en tres fases.

La primera fase d’elaboració del Protocol, s'emmarca des de juny de 2018 fins juliol de 2019 amb l’objectiu de
fer per una banda, la diagnosi i formacions a les entitats sobre l’abordatge de violències sexuals, i de l’altra,
treballar en la redacció i revisió del document per finalment aprovar-ho en Assemblea. Així, durant el primer
semestre de l’any 2019,  es duen a terme tres sessions de formacions adreçades als  equips tècnics de les
entitats federades (on participen 18 dones i 5 homes) i als equips directius i de juntes (on participen 13 dones i
4  homes).  En  aquestes  formacions,  es  posa  l'atenció  en  la  sensibilització  de  les  entitats  i  en  donar
competències discursives i d’actuació adequades des de la perspectiva de gènere en clau feminista.

En paral·lel, el grup motor (format per persones de Junta, equip tècnic i entitats de la federació) continua
treballant  en  l’elaboració  del  text  juntament  amb  la  consultora,  i  finalment  el  protocol  s’aprova  per
unanimitat a l’Assemblea General Ordinària de juny.  L’aprovació representa el compromís per part de la
federació d’avançar en l'aplicació del protocol i acompanyar a les entitats perquè en un termini de 3 anys
totes elles hagin elaborat o presentat els seus propis protocols.

El setembre s’inicia la segona fase del Protocol, que comporta una planificació sobre la difusió, la cerca de
finançament i la revisió del document per a la seva publicació. En aquest sentit, quant a la difusió,  es presenta
a nivell públic en dos espais. Al mes de juliol en la jornada “Replantegem les cures en les organitzacions. Posem
la vida al centre”, i el 26 d’octubre , a la Fira d’Economia Social i Solidària, participem en la taula “Com afavorim
la transició feminista a les nostres entitats”. Respecte al finançament, es manté una reunió amb la Direcció
General d’Igualtat del Departament de Treball, així com amb la Direcció de l'ACCD per veure possibilitats de
col·laboració.  Per  últim,  quant  a  la  publicació  del  protocol  s'inicia  una  revisió  des  del  punt  de  vista
comunicatiu, per adaptar els continguts al  format digital,  en col·laboració amb una cooperativa de l'ESS, i
facilitar la comprensió per part del públic no especialitzat.
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Hem donat el primers passos per una impulsar una xarxa d’entitats per promoure processos de canvi
organitzacionals en clau feminista 
El  Grup de treball  del  Sembrant Cures ha fet  una identificació d’actors de segon nivell  amb l’objectiu
d’impulsar una xarxa amb la qual treballar conjuntament per la incorporació de l’ètica de la cura i de la
perspectiva feminista a les entitats socials. Arran en una primera trobada entre diverses plataformes, es
decideix organitzar el 3 de juliol la jornada  “Replantegem les cures en les organitzacions. Posem la vida
al centre”, organitzada conjuntament amb Xarxa de Dones Directives i Professionals d’Acció Social (DdiPAS), el
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i el Consell de Joventut de Barcelona. Es realitza a la Lleialtat
Santsenca  i  per  a  Lafede.cat  és  l’oportunitat  de  presentar  de  forma  pública  la  Guia  d’autodiagnosi
Perspectiva feminista i ètica de la cura i el Protocol d’abordatge de les violències sexuals. La jornada és un èxit
de participació amb unes 60 participants i prop de 90 persones inscrites.

Hem publicat la Guia «Perspectiva feminista i ètica de la cura» i acompanyat processos de canvi 
organitzacional en clau feminista
El 2019, hem fet pública el portal web de la Guia d'autodiagnosi p  er a organitzacions socials “Perspectiva   
feminista i ètica de la cura”, treballat conjuntament amb la Cooperativa l'Apòstrof i presentada públicament a 
la jornada del 3 de juliol de 2019. La pàgina conté la Guia elaborada en el marc del procés del Sembrant Cures, 
un procés participatiu de tres anys impulsat per l’Eix de feminismes i coordinat per l’Esberla i l’Observatori IQ. 
Al llarg del 2019, la web de la Guia ha rebut al voltant de 2.000 visites en la seva versió en català i 1.600 en
la versió en castellà. Els eixos més visitats han estat el de “Valors hegemònics” seguit de “Conflictes, relacions 
i emocions” i “Organització dels treballs i les tasques”.

Una vegada publicada,  hem impulsat una línia de suport i assessorament a entitats federades per a la
incorporació  de  l’Ètica  de  la  cura  i  la  perspectiva  feminista  a  nivell  organitzacional.  Per  a  la  seva
realització s’ha signat un contracte amb L’Esberla que, juntament amb IQ, han estat les encarregades de donar
resposta a les demandes de les entitats. 10 entitats federades han rebut el programa d’assessorament, que
s’ha centrat en la  clarificació de conceptes i en la resolució de dubtes al voltant del marc teòric, o en
l’oferiment d’eines i recursos per abordar alguns dels eixos de la Guia. La valoració d’aquesta línia de suport,
tant les entitats com les consultores estan molt satisfetes i  destaquen la utilitat d’aquest procés: “ens permet
mirar-nos a l’intern, plantejar canvis sobre qüestions difícils d’abordar com els rols de poder o identificar les
resistències al canvi”.

A nivell intern de la federació, hem continuat treballant per l’adaptació de l'estructura interna a l’ètica de la
cura i s’ha elaborat un Protocol de teletreball per facilitar la conciliació personal i familiar de les persones
contractades per Lafede.cat. També s’han fet millores a l’Espai Tàpies, concretament a les sales 2 i 4 per fer-
los espais més acollidors.

Hem iniciat  el  procés “On són les dones” per identificar quins factors ens limiten a participar i  fer
propostes transformadores
Durant el 2019, s’engega un procés de revisió interna que pretén qüestionar els espais de participació
interna des d’una mirada de gènere. Així, el 8 de maig se celebra per primera vegada un taller no-mixte, que
compta amb l’acompanyament de Fil a l’Agulla, i aplega a 26 dones participants de 15 entitats. El taller serveix
per compartir quines són les motivacions i les limitacions per a participar en els espais de la federació .
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Les  valoracions  del  taller  són  favorables  a  mantenir  els  espais  no-mixtes  a  la  federació  i  es  planteja  la
continuació d’aquesta iniciativa, que pren el nom d’“On són les dones a Lafede.cat”.

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. Durant l’any 2019, s’han reunit presencialment en una ocasió, a diferència de l’any
anterior, que es va fer seguiment únicament de manera virtual. Els resultats de l’any són:

Hem negociat el compromís pel 0,7% de la Generalitat
La federació s’ha reunit fins a tres ocasions amb el conseller d’Acció Exterior, Alfred Bosch, per a negociar i
aconseguir  que  el  Govern  accepti  les  principals  demandes  de  les  organitzacions  socials  pel  V  Pla
Director 2019-2022, entre les que cal sobresortir el compromís d’assolir el 0,7% per a polítiques públiques en
favor de la justícia global per l’any 2030, el manteniment de l’Enfocament de gènere i basat en drets humans
(EGiBDH), la implementació de polítiques de defensa i promoció de la pau i la concreció de polítiques de
coherència,  com  és  el  compromís  de  crear  el  Centre  català  d’empresa  i  drets  humans.  Aquesta  feina
d’incidència  s’ha  fet  de  manera  coordinada  amb  els  actors  socials  del  Consell  Català  de  Cooperació  al
Desenvolupament (CCCD): la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme i la
Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, els sindicats COOO i
UGT per garantir que les principals demandes que el ‘sector’ va presentar al Govern estiguessin incloses dins el
nou Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022 de la Generalitat.

L’acord va ser possible després que els representants de la societat civil amb representació al Consell, entre ells
Lafede.cat,  varen  fer  un  vot  particular  a  dos  dels  catorze  capítols  del  Pla  Director -  el  capítol  5,  que fa
referència a l’escenari econòmic, i al capítol 10, que estableix les modalitats - a la reunió del 21 de març del
Consell. Dies després d’aquest vot particular s’inicien negociacions bilaterals amb el Govern que van conduir a
assolir l’acord final que es va rubricar el 20 de maig a la seu de la Direcció General de Cooperació amb el
conseller Bosch. Finalment el Pla Director s’aprova al Parlament el 19 de juliol.

Hem  portat  propostes  i  iniciatives  de  justícia  global  als  consells  consultius  municipals  i  el  de  la
Generalitat
Els membres de la Junta i de l’equip tècnic de Lafede.cat han fet un total de 71 reunions durant el 2019 en
diferents àmbits de representació política, això suposa 17 reunions més en relació a l’any anterior (un 30%
més). 

Les reunions d’incidència s’han dut a terme amb la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Barcelona,  ja que són les administracions que tenen el mandat de treballar en favor del
foment  de  polítiques  públiques  per  a  la  Justícia  Global.  També  s’han fet  reunions  amb el  Parlament  de
Catalunya, bé amb el seu president, així com amb els diferents grups parlamentaris. També s’ha assistit a
algunes de les sessions de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, quan així s’ha
considerat oportú per la temàtica que s’hi discutia.
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En el conjunt d’aquestes reunions els representants de la federació han traslladat les demandes aprovades en
junta i/o dins els eixos temàtics en base els respectius plans de treball com ara:
- Hem assistit a les dues reunions del Consell de Cooperació de la Generalitat on hem aprovat tant el V Pla
Director 2019-2022, el primer que contempla un compromís ferm per assolir el 0,7% l’any 2030, així com el Pla
Anual 2019.
-  Hem  participat  a  les  quatre  reunions  del  grup  de treball  del  Pla  Director  2019-2022 del  Consell  de
Cooperació, on hem negociat els continguts del Pla Diretor.
-  Hem  anat  a  les  tres  reunions  del  Consell  Català  de Foment  de  la  Pau on  hem reiterat  la  demanda
d’ampliació  de  vocalies  per  tal  que  la  Coordinadora  d’ONG Solidàries  de  les  comarques  gironines  i  l’Alt
Maresme i la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida tinguin cadira pròpia al Consell. També hem presentat una
resolució per demanar el compliment de la Moció 55/XI sobre la desmilitarització a Catalunya.
- Hem participat a tres reunions Consell d’Estructura del Drets Humans, on s’ha discutit els continguts del
Pla Nacional dels Drets Humans que es va presentar el 10 de desembre al Parlament.
- Hem participat a la reunió del  Consell Català d’Ajuda Humanitària i d’Emergència per abordar la crisi a
Moçambic, en què les entitats que treballen sobre terreny varen poder exposar la situació i les necessitats que
havien detectat.
-  Hem participat  en  les  dues  sessions plenàries  del  Consell  Municipal  de Cooperació  Internacional  de
l’Ajuntament de Barcelona i en les 8 reunions de la Permanent del Consell, en les que es va avançar cap a la
modificació  del  nou  reglament  del  propi  Consell.  En  aquestes  reunions  Lafede.cat  sempre  ha  estat
participativa i amb voluntat de treballar pel bé comú de la ciutat en matèria de justícia global.
- Hem format part dels tres grups de treball del Consell de Cooperació Municipal. Hem assistit a les dues
reunions del grup sobre l’estratègia d’educació per a la Justícia Global; a les dues del grup de coherència
de polítiques i a les dues del nou grup de convocatòries.
- Ens tornat a reunir  amb els responsables de l’Oficina de Relacions internacionals de la Diputació de
Barcelona, per denunciar una vegada la dificultat d’executar i justificar els projectes i programes aprovats per
la Diputació, sobretot pel que fa als de cooperació internacional.

Hem demanat una millora de les convocatòries de subvencions i formularis
En la  línia  de  la  feina  iniciada l’any  2018  hem estat  treballant  amb l’Agència  Catalana de  Cooperació  al
Desenvolupament (ACCD) i l’Ajuntament de Barcelona per harmonitzar i simplificar les convocatòries, tal com
reclama històricament el sector, que es poden resumir en tres grans apartats:

1) harmonització i simplificació dels formularis de les diferents administracions catalanes;
2) harmonització de les eines de presentació de pressupostos i
3)  disseny d’un calendari  de convocatòries consensuat per les diferents administracions amb l’objectiu
d’evitar superposicions en els períodes de formulació.

Amb l’ACCD Lafede.cat ha estat treballant per millorar les dues convocatòries de concurrència competitiva
que ha obert durant l’any 2019, tant la de projectes anuals com la de programes bianuals. S’han traslladat les
demandes concretes que han fet les federades a l’equip de l’ACCD al llarg de les vuit reunions mantingudes a
nivell  tècnic  durant  l’any.  En  concret,  s’ha  estat  treballant  per  simplificar  i  harmonitzar  formularis  amb
l’objectiu de desburocratitzar el màxim possible i tenir present l’ètica de la cura en tot el cicle del projecte. És
rellevant destacar que uns dels compromisos que es varen aconseguir en la signatura del Pla Director 2019-
2022 va ser la de crear un grup de treball en el si del Consell de Cooperació per a tractar aquesta temàtica que
tan afecta i preocupa a les organitzacions socials.

18



Amb l’Ajuntament de Barcelona, s’ha impulsat la creació d’un grup de treball de convocatòries dins el
Consell Municipal de Cooperació, que s’ha reunit dues vegades durant la primavera del 2019, on la federació
ha presentat un primer esborrany del que es podria debatre dins aquest nou grup de treball. Lafede.cat  té
l’objectiu d’aportar idees innovadores a fi de desburocratitzar les convocatòries i fer que el procés sigui
més coherent amb l’ètica de la cura, per a totes les parts. Fruit del treball que s’ha dut a terme en aquest
grup del Consell, Lafede.cat ha creat un grup propi de treball en el sí de la federació que ha estat treballant un
document que es presentarà al 2020 al Consell Municipal de Cooperació per a la seva discussió, debat i, si
escau, aprovació.

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 promogui a empreses que
vulneren els drets humans. Durant el 2019, s’han fet un total d’11 reunions plenàries de l’eix i s’han crea t dues
comissions de treball dins de l’eix. Una destinada a fer seguiment de la creació del Centre Català d’Empresa i
Drets Humans i una segona que vetlla pel disseny de la pàgina web Alertadh.org.

Hem actualitzat el compromís del Parlament per a la creació del Centre català d’empresa i Drets Humans
i iniciat una proposta de llei per a la seva creació
L’11 d’abril de 2019, el Ple del Parlament va aprovar la moció 78/XII, en què la cambra va tornar a demanar al
Govern per unanimitat la creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans. Després que el novembre de
2016 també aprovés per unanimitat la resolució 359/XI, sobre el respecte dels drets humans per les empreses
catalanes que operen a l’exterior, aquesta és la segona vegada el Parlament es manifesta en aquest àmbit.
Malgrat que el compromís queda recollit també al Pla Director de la Cooperació Catalana 2019-2022, aprovat
el juliol de 2019, encara no s’han aconseguit avenços substancials per a la seva creació. Per això a la tardor
l’eix comença a treballar  redacció d'una proposta de llei catalana per a la creació del Centre,  després que
diferents grups parlamentaris donessin llum verda a la seva viabilitat.

Hem acompanyat les visites de defensores de dret humans per fer incidència i intercanviar experiències
La federació va acompanyar la visita de l’advocat colombià Adil Meléndez que va fer a Barcelona la primera
setmana de juliol per denunciar la vulneració de drets ambientals de la filial colombiana d’AGBAR, Aguas de
Cartagena. Des de l’eix es va organitzar una  ronda de visites amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència
Catalana i els grups parlamentaris en què l’Adil Meléndez va poder exposar com l’empresa està impedint el
desenvolupament  econòmic  i  ambiental  de  les  comunitats  colombianes  on  opera  l’empresa  Aguas  de
Cartagena. També es va donar cobertura a la  visita que va fer Berta Zúñiga Cáceres (coordinadora de la
COPIHN -Hondures, i filla de Berta Cáceres) l’11 de juliol. L’objectiu de la va ser intercanviar experiències sobre
la defensa de drets humans i ambientals front les actuacions d’empreses transnacionals.
Hem treballat en la creació un pàgina web que difondrà les vulneracions de drets humans per part de
les empreses catalanes
Durant l’any 2019, l’eix d’Empresa i Drets Humans ha estat treballant mensualment per a elaborar un portal 
web - que durà el nom www.alertadh.org - on s’inclouran els diferents casos identificats durant l’any anterior 
d’empreses que operen a Catalunya i que vulneren Drets Humans fora del territori català. L’eix ha estat 
treballant per identificar quins són els ítems a incloure dins la bases de dades que acollirà el portal, així com 
els seus diferents apartats. El resultat final es farà públic durant el 2020.
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Hem fet seguiment del Tractat Vinculant per a les Empreses en el sí de les Nacions Unides
Lafede.cat s’ha sumat a les iniciatives promogudes per la Campanya Global per un Tractat Vinculant i Contra la
Impunitat de les Empreses Transnacionals que des del 2014 treballa per aconseguir que les Nacions Unides
aprovin un Tractat Vinculant per frenar la impunitat de les transnacionals. En concret, a l’octubre Lafede.cat va
fer seguiment de la cinquena ronda del Grup de Treball Intergovernamental sobre Empreses i Drets Humans del
Consell de Drets Humans de les Nacions Unides i va organitzar un acte a Barcelona de retorn sobre com havien
anat aquestes negociacions. A l’acte es va explicar que tot i que la Campanya Global valora positivament que
els estats hagin acordat dur a terme una nova ronda de negociacions l’any 2020,   en la seva declaració final  

d’enguany, considera que l’actual esborrany encara no incorpora elements bàsics com la responsabilitat de les
transnacionals, de la seva cadena de subministraments, com tampoc que hi hagi prou garanties perquè els
drets humans estiguin per damunt dels acords comercials.

3.3.2 Incidència social

Campanya «30 anys: de la cooperació a la Justícia global»

Hem celebrat els 30 anys de Lafede.cat amb una campanya comunicativa que ha fet arribar el concepte de
Justícia global a diferents públics
El 2019 se celebraven dues cites importants: el 30è aniversari de la FCONGD i els 25 anys de les acampades del
0’7.  Un grup de treball  format  per  membres  de  la  Junta,  l’equip  tècnic  i  entitats  va elaborar  i  pensar  la
campanya que es va agrupar al web www.  justiciaglobal.cat   sota el lema ‘Noserveix de res si no és Justícia
global’, i l’objectiu ha estat amplificar i donar a conèixer el concepte ‘Justícia global’. Aquesta campanya
va comptar amb una web i gràfiques específiques, amb l’elaboració d’una revista amb el mitjà de comunicació
Crític que es va presentar en un acte públic al CCCB, amb un acte oficial previ, amb un concert a la Sala Apolo,
i amb una ruta turística per la Barcelona de la Justícia global.

Hem celebrat internament els 30 anys amb un acte de germanor
Vam organitzar un vermut a la Lleialtat Santsenca de Barcelona el diumenge 17 de novembre, abans de l’inici de la 
campanya, amb l’objectiu de crear un espai intern de celebració del 30 anys, d’interconnexió i trobada entre les 
entitats, i de recuperació de la memòria història de Lafede.cat i la cooperació catalana. Es va convidar a 
persones que al llarg d’aquests anys han passat per Lafede.cat. Durant la presentació de la revista dossier de 
Justícia global de Crític també va haver un debat amb Gabriela Serra i Arcadi Oliveres queva servir per fer 
memòria històrica.     

Hem creat la ‘Ruta de la justícia global’, un format innovador per fer arribar el concepte de la Justícia
global
Amb l’objectiu  d’arribar  a  nous públics i  innovar  en la creació de continguts i  formats,  vam encarregar a
l’empresa Cultruta, encarregada de fer rutes culturals i històriques per Barcelona, una ruta que tractés els
temes que treballem a Lafede.cat i  els quals les entitats en són expertes. Es va fer amb la col·laboració i
l’aportació de contingut de les entitats de Lafede.cat i la pròpia federació. Es va organitzar una ruta per a
persones de Lafede.cat el 14 de desembre on es van apuntar 13 persones, i una oberta al públic general el 9 de
febrer on van participar 10 persones, la qual va arribar a 15.000 persones a través del butlletí de Cultruta.
L’empresa continua oferint aquesta ruta que també està oberta a la contractació per part d’escoles. 
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Hem intercooperat amb diferents actors de l’economia social i  solidària i ens hem consolidat com a
actor social estratègic
A l’hora de plantejar la campanya i dur-la a terme, s’han anat a buscar  proveïdors de l’economia social i
solidària en la línia de defensa d’una altra economia: Ardit, per serveis de disseny i web; Bruna, per a la
creació audiovisual, i Crític, per a la creació de continguts i del Dossier Crític. En el llançament i difusió, hem
constatat  i  consolidat  la  xarxa  generada fins ara,  ja  que ens  han donat  suport  actors  socials  claus  com
Òmnium cultural, els principals sindicats o organitzacions de la resta de l’Estat, i a més, hem pogut comptar
amb persones influents.

Hem generat discurs i material formatiu per a les organitzacions
El dossier ‘Justícia global’, publicació anual de la revista Crític, ens ha permès fer arribar el nostre contingut als
seus subscriptors i subscriptores (1.400), i  àmbit d’influència, un tipus de públic d’alt nivell  cultural i  molt
interessat per la informació social i política. També ha permès col·laborar amb diferents autors i autores, molts
no vinculats directament al sector. L’equip de comunicació de la federació ha estat al Consell de redacció. S’ha
fet arribar a les 120 entitats federades i a altres actors clau de Lafede.cat.  Tant el vídeo, com el contingut
generat des de diferents perspectives en el Dossier Crític, és un material divulgatiu de llarg recorregut que les
organitzacions podran utilitzar.  El  dossier ha estat un èxit per al propi mitjà,  ja que ha estat un dels més
venuts: 150 revistes a data de febrer de 2020. Els continguts quedaran en obert al web de crític al llarg de
2020.

Hem arribat a nous públics i aparegut en mitjans culturals
Amb la campanya hem arribat a més de 300.000 persones. Destaquem la campanya de pagament a xarxes
socials, Facebook i Twitter, i especialment el llançament del vídeo promocional, que ens ha permès arribar a
310.000 persones. També cal destacar que hem arribat a un públic jove que fins ara no hi havíem accedit, a
través del concert de l’Apolo, on es van vendre 500 entrades. Quant als impactes, els actes de campanya han
permès que Lafede.cat apreixi a mitjans de comunicació especialitzats en cultural com la revista Enderrock,
Time out o Monodosonoro, a més de programes no habituals com ‘Quan arribin els marcians’ de TV3 o ‘Territori
Clandestí’ de Ràdio 4.

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. Durant el 2019 s’ha reunit en
cinc ocasions, dues menys que l’any anterior.

Hem consensuat un posicionament intern sobre Educació per a la Justícia Global
L’Eix d’educació ha treballat en l’elaboració del document de posicionament sobre Educació per a la Justícia
Global. El treball es va iniciar a finals del 2018 amb la realització de dos tallers de diagnosi i el 2019 s’ha seguit
treballant i s’han dedicat dues reunions de forma monogràfica al tema. Partint de les propostes de treball
elaborades  des  de  l’equip  tècnic,  l’Eix  d’educació  ha  validat  la  proposta  d’organització  del  document,  la
terminologia i ha aprofundit en els debats que la construcció del document anava generant. El document es
publicarà al 2020 després de la revisió per part de persones expertes.

Hem impulsat el grup motor «Canviar l’educació per canviar el món»
Lafede.cat ha liderat el grup motor del projecte Canviar l’educació per canviar el món, que es reactiva el 
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2019 per a l’organització de la III trobada que tindrà lloc a l’abril de 2020. El grup el formen durant el 
2019: l’Ajuntament de Barcelona, ACCD, Dept. Educació, Consorci d’Educació de Barcelona-CRP Les Corts, la 
Diputació de Barcelona, l’Escola Lliure del Sol i Escoltes Catalans. Arran la celebració de la III trobada a 
Terrassa, s’afegeix també l’Ajuntament d’aquest municipi. Finalment, des de Lafede.cat es reforça la 
participació, sumant a la tècnica d’educació, la participació de dues entitats que representen a l’educació: 
Creart i ACPP. El grup s’ha reunit cinc vegades entre juny de 2019 i gener de 2020 i ha treballat en la 
identificació de criteris de qualitat, en l’elaboració d’una rúbrica i d’una fitxa per la recollida 
d’experiències.

El  2019  el  grup  motor  inicia  el  treball  per  transformar  el  web  “Kabila-Aprenentatge  Servei  per  a  la
transformació social (http://reddsocatexperiencies.blogspot.com/) en un mapa d'experiències. La multiplicitat
d’actors implicats en el projecte i l’existència d’altres eines interactives per a la visibilització d’experiències, han
fet necessària una negociació que ha realentitzat la posada en marxa del nou projecte. A finals de 2019, ACCD,
Ajuntament de Barcelona, Diputació i Lafede.cat impulsaven el projecte i feien l'encàrrec a Lovely Maps, un
grup d’informàtics que han treballat en l’elaboració de la web Alerta DH.

Hem impulsat l’Educació transformadora a la província de Barcelona
Lafede.cat ha desenvolupat el projecte Impuls de l’Educació transformadora al territori, amb el suport de
DIBA, i ho ha fet en 3 municipis: Santa Coloma de Gramenet, Molins de Rei i Mataró. L’objectiu del projecte
era identificar,  visibilitzar  i  enfortir  les  capacitats  dels  agents  de  cooperació  i  d’educació dels  tres
municipis per tal de millorar les propostes educatives d’EPD, i enfortir les relacions i la xarxa a fi de garantir la
seva sostenibilitat.

S’han organitzat formacions en els 3 municipis i hi han participat un total de 34 persones, entre professorat,
tècnics  d’entitats  i  tècnics  municipals.  A  Molins  es  van  organitzar  dues  sessions  formatives  de  3  hores
cadascuna, una adreçada a professorat i l’altra a entitats federades, mentre que a Mataró i a Santa Coloma, la
formació va ser conjunta, de 10 hores i es va organitzar en dues i tres sessions. Els i les participants a les
formacions van destacar la possibilitat de tenir una visió més estratègica, de repensar conceptes assumits, de
tenir una mirada global i més àmplia dels seus projectes, així com les eines d’anàlisi proposades i l'oportunitat
de compartir amb altres. Per a Lafede.cat, les sessions de formació als diferents municipis han estat una
oportunitat per copsar la realitat local  i conèixer alguns dels reptes que es plantegen en aquest context:
com la necessitat  d’obrir  espais de coordinació entre tècnics municipals per impulsar l’EpJG,  la manca de
consciència del treball per a la justícia global d’algunes entitats socials i la necessitat d’aquestes entitats d’un
acompanyament per part de l’administració local.

S’ha organitzat la primera Jornada d’Educació per a la Ciutadania Global.  Què podem fer a Mataró per
millorar el món?, amb l’objectiu de visibilitzar i posar en valors les experiències d’educació per a la ciutadania
global del municipi. La jornada va aplegar una vintena de persones, la majoria procedents del món social,
seguides d’alguns participants de l’ajuntament i del món educatiu. En la jornada van confluir dos processos,
d’una banda l’intercanvi  de quatre experiències proposat pel  projecte de Lafede.cat i  de l’altra,  l’inici  d’un
procés participatiu impulsat per l’Ajuntament de Mataró per elaborar el Pla d’Educació per a la Ciutadania
Global del municipi.

Hem elaborat una vídeo amb l’objectiu de contribuir a la generació de nous discursos sobre l’educació per a la
ciutadania global i posar en valor el paper del territori i dels municipis en l’impuls de la mateixa. 
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S’han fet  un  total  de  14  entrevistes  i  el  producte  finals  ofereix  reflexions  i  claus  de  futur  de  la  mà del
professorat,  l’alumnat,  les  entitats  locals  i  els  tècnics  municipals  implicats  en  l’impuls  de  l’educació
transformadora al municipis.

Hem acompanyat processos d’impuls de l’Educació per a Justícia Global liderats per l’Ajuntament de
Barcelona
Entitats de l’Eix d’educació de Lafede.cat i l’equip tècnic participen en grups d’experts per abordar diferents
qüestions  en  relació  a  l’elaboració  de  l'Estratègia  d’Educació  per  a  la  Justícia  Global  de  l’Ajuntament  de
Barcelona, així com en una taula rodona en el marc de la presentació del document “Educació per a la Justícia
Global i canvi social. Nous relats per a la planificació i l’avaluació: res tan pràctic com una bona teoria”.

Hem organitzat la VI Fira de Voluntariat Internacional “Fes una volta i #TornaCanviada”
El 24 de gener de 2019 es va celebrar la VI Fira de Voluntariat Internacional #TornaCanviada a la seu de
Lafede.cat i van passar unes 150 persones interessades –un 74% dones i un 26% homes d’entre 18 i 35 anys—
per conèixer les propostes de les 13 entitats participants: Associació Catalana per la Pau, Comparte, Enginyeria
sense Fronteres, FISC, International Action for Peace, InteRed, PBI, Fundació Proide, Servei Civil Internacional,
Sed,  Setem,  Volpa  (conjuntamente  amb  Oxfam  Intermón)  i  Vols.  Les  preguntes  més  freqüents  de  les
assistents  van ser  sobre  el  funcionament del  voluntariat,  els  passos  a  seguir  i  els  països  de destí.
Precisament el contacte de primera mà amb les organitzacions, la qualitat de la informació, la bona atenció i la
transparència han estat algunes de les valoracions més destacades i que demostren la importància d’espais
com aquests. De fet, les mateixes entitats confirmen que la majoria de gent que els ha interpel·lat, abans de la
fira no les coneixia. Per altra banda els països amb més demanda són Palestina, Colòmbia, Perú i Bolívia.

La  Fira  #TornaCanviada  es  consolida  com un  espai  de  difusió  i  sensibilització  de  les  entitats  i  els  seus
projectes, de fer xarxa i d’informació cap a la ciutadania. Com cada any, es va publicar el dossier de la fira on
es  pot  consultar  tota  la  informació  relacionada  amb  les  entitats  federades  que  organitzen  estades  de
voluntariat Internacional de Lafede.cat.

Eix de Drets, Llibertats i Democràcia 
L’eix neix per analitzar i donar resposta a la situació política a Catalunya i té com a objectiu la defensa dels
drets civils i polítics, l’observació de les violències institucionals en el marc de la campanya #SomDefensores, i
el foment del diàleg i la convivència. Durant l’any 2019 s’ha reunit en una ocasió.

Hem impulsat espais de diàleg i conciliació a casa nostra 
Lafede.cat  ha  continuat  participant  i  acollint  la  plataforma  de  #Somdefensores,  que  durant  el  2019  ha
continuat reunint-se, fent les seves formacions i rodes de premsa a la seu de la federació del carrer Tàpies.
Durant aquest any #SomDefensores s’ha activat de nou arran de les mobilitzacions que hi varen haver post-
sentència a l’octubre. També s’han coordinat les respostes que s’han dut a terme durant tot l’any arran del
judici  de l’1  d’octubre.  Així,  i  en coherència amb la feina duta a terme els  anys anteriors,  Lafede.cat s’ha
coordinat amb altres organitzacions socials i sindicals de l’Espai Democràcia i Convivència, amb qui ha fet
diferents posicionaments públics, tant a l’inici del judici al Govern pel referèndum de l’-1 d’octubre de 2017, al
finalitzar la vista oral i també en el moment de la sentència. De tots ells és rellevant destacar el manifest que
es va elaborar post-sentència a l’octubre del 2019, que va rebre el suport de prop de 600 organitzacions de tot
el país procedents de diferents àmbits i sensibilitats. Aquest manifest va ser àmpliament difós entre els mitjans
de comunicació, fet que va suposar que arribés a bona part de la societat. Des d’aquest eix també es va fer
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una crida a la mobilització ciutadana noviolenta. Per aquest motiu, el 17 d’octubre Lafede.cat va acollir
una roda de premsa de diferents entitats  de la societat  civil  catalana per  fer una crida a la mobilització
ciutadana des de la noviolència. És important recordar que el paper que ha jugat la federació al llarg de tot el
‘Procés’ ha estat que ha consensuat amb les entitats federades, que es pot resum en exigència de garantia de
drets fonamentals i diàleg, com a pilars fonamentals per avançar cap a la resolució del conflicte polític. 

Pel que fa l’àmbit estatal, Lafede.cat ha fet un acompanyament a la iniciativa social del Foro Permanente por
la Paz, al que s’han unit les ONG basques i REAS, per avançar en el procés de pau de la societat basca. Per això
la directora i el president de la federació, varen desplaçar-se a Bilbao el mes d’octubre per acompanyar la
Coordinadora d’ONG d’Euskadi i REAS Euskadi en la seva declaració de compromís amb el procés de pau.

Hem elaborat comunicats en favor dels drets humans i les llibertats arreu
Lafede.cat ha elaborat cinc comunicats en favor la defensa els drets humans i les llibertats sobre la situació
dels països on treballen les federades quan la situació ho ha requerit. Aquest ha estat el cas del comunicat
sobre  l’Equador (octubre),  sobre  Síria (octubre),  sobre  Xile (octubre),  sobre  Bolívia (novembre)  i  sobre
Nicaragua (desembre).

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 enfortit les entitats federades en antiracisme 
Hem organitzat dues formacions, una sobre privilegi blanc, on van participar 26 persones, i l’altre sobre noves
narratives en migracions que va comptar amb 16 assistents, i hem fet tres sessions d’autoformació dins el 
mateix Eix i convidant a persones expertes en relació al dret a vot de les persones migrades, la situació 
dels menors estrangers sense referents i la llei d’estrangeria, amb una mitjana de 9 participants per sessió. 

Hem consolidat la participació d’entitats de persones migrants a l’Eix i ampliat la participació en xarxes
o espais relacionats amb les migracions
L’Eix  no  comptava  amb  organitzacions  de  persones  migrants  i  el  2019  es  van  incorporat  dues  entitats,
l’Associació de Burkinesos de Barcelona i el Comité Óscar Romero, que han mantingut activa i constant la
seva participació al llarg de 2019 amb l’objectiu d’incorporar noves mirades no blanques a la feina de l’Eix. 

L’Eix  participa  per  primera  vegada  a  espais  institucionals  relacionats  amb  les  migracions  i  el  racisme.
Participem del Pacte Nacional per a la Interculturalitat i a la Taula de diàleg de partits i entitats contra el
racisme. Tots dos espais de la Generalitat de Catalunya.

Amb l’objectiu de teixir xarxa i construir discurs, així com aportar una mirada global sobre les migracions,
participem en diferents espais on se’ns convida com la Trobada sobre moviments socials africans i la diàspora
a Catalunya i al Foro Internacional de Innovación social sobre migracions a València, el mes de desembre, així
com co-organitzem l’acte «We are more» al mes de maig al CCCB de Barcelona amb aforament complet de més
de 800 persones, amb l’objectiu de generar noves narratives sobre les migracions. Hem iniciat el contacte amb
la Fundació Tot Raval i amb la Coordinadora Obrim Fronteres, dues entitats que per l’Eix son estratègiques,
una per la seva vinculació amb el Raval, i l’altre per ser un espai de coordinació català entre diferents entitats
que treballen migracions i refugi a Catalunya.
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Hem creat un grup de treball sobre menors estrangers sense referents
Fruit d’una sessió d’autoformació de l’Eix de migracions sobre infants i joves estrangers sense referents i de la 
necessitat d’algunes entitats, el mes de juliol es crea un grup de treball específic sobre la temàtica per tal 
d’aportar una visió global de la situació, unir diferents actors i teixir una estratègica d’incidència social i 
política sobre el tema. Aquest grup s’obre a entitats i col·lectius no federats. Participen 25 entitats, 12 de les 
quals de Lafede.cat o vinculades a l’Eix de migracions. Arran de l’interès de Lafede.cat per aquest tema, hem 
participats de dos actes on ens han convidat, un organitzat per l’entitat Atlàntida el mes de juny i l’altre per 
Terrassa sense murs a l’octubre

Hem publicat un mapa de les competències en l’àmbit de les migracions a l’Estat espanyol
El  crea  un  document  de  ‘Marc  competencial  en  immigració’  per  detectar  els  àmbits  i  serveis  relacionats  amb
l’administració pública local, autonòmica i estatal adreçats a persones migrades per tal de facilitar a les entitats la
detecció  de mancances i  la  definició  d’estratègies  socials  i  polítiques,  així  com obtenir  una eina d’informació i
sensibilització per a la federació. El document inclou un recull de les entitats que treballen al Raval per a facilitar la
intercooperació i  xarxa de Lafede.cat amb el barri  on està ubicada.  Aquest document es va compartir amb les
entitats el mes de març. 

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. Durant el 2019, s’han trobat en tres ocasions.

Hem explorat vies d’incidència sobre construcció de pau i desmilitarització
Durant el 2019, es van dur a terme dues sessions monogràfiques en les que es van identificar on es troba l‘eix i
es va prioritzar, per una banda, una incidència enfocada a les entitats, a partir de la coherència interna en
temes com banca armada i despesa militar. Per altra banda, respecte a la incidència política es va voler
donar continuïtat al treball amb el Consell Català de Foment de la Pau (CCCFP) a qui es farà la sol·licitud
que sigui un organisme més vinculant que consultiu en temes relacionats amb la seva materia. Així mateix, es
va acordar explorar les vies d’incidència en el seguiment de la implementació de la Moció 55/XI del Parlament
sobre  la  desmilitarització  de  Catalunya  (conjuntament  amb  la  plataforma  Desmilitaritzem  l’Educació),  i
interlocutar amb l’Ajuntament de Barcelona perquè desenvolupi i implementi l’Estratègia de Construcció de
Pau prevista al Pla Director. Així mateix, es vol ampliar la relació amb l’ICIP qui s’ha posat a disposició de
Lafede.cat i s’ha ofert en diverses ocasions a col·laborar amb l’Eix de Pau i Noviolencia.

Quant a posicionaments públics el 2019, Lafede.cat va fer un comunicat de suport als activistes encausats al
festival de reggae Rototom l’any 2015 per defensar la lluita del poble palestí; es va adherir a la Coalició Prou
Coimplicitat Amb Israel – CPCI- i a la campanya Defensem els Drets Humans. Amb motiu del dia 17 d’abril,
Dia  Internacional  del  Pres  Polític,  la  federació  va  denunciar  la  situació  dels  presos  polítics  dels  territoris
ocupats a Palestina, i en motiu del dia de la commemoració de la Nakba (15 de maig), la federació es va adherir
a la campanya de boicot a Airb’n’b     per oferir allotjaments turístics en territoris palestins ocupats.

Hem elaborat un informe amb les dificultats i millores que calen per treballar a Palestina 
Es va elaborar un informe a partir d’un diagnòstic en el que van participar 12 organitzacions que treballen a
terreny i que formen part del Grup de Treball sobre Palestina de Lafede.cat. L’objectiu de l’informe és recollir
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les dificultats identificades en que es troben les organitzacions en l’execució d’actuacions de Cooperació
i Ajuda Humanitària. L’informe també aporta un apartat final de propostes sobre com millorar l’eficàcia de la
implementació de la cooperació a Palestina, i poder treballar conjuntament amb les administracions públiques
per tal que es puguin adoptar les mesures proposades. Al finalitzar l’any s’havien dut a terme reunions de
presentació  de  l’informe  amb  la  Diputació  de  Barcelona,  l’Ajuntament  de  Barcelona,  el  Fons  Català  de
Cooperació al Desenvolupament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

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.  Durant el  2019, l’eix  s’ha reunit  en tres ocasions, dos més
respecte el 2018.

Hem gestionat a 3a i 4a edició de les Beques Devreporter: 480.000 euros per 25 projectes d'ONG  
Lafede.cat és part del consorci format per 7 plataformes estatals i regionals que gestionen el projecte europeu
Frame, Voice, Report! dins del qual s'han dut a terme les dues últimes edicions de la Beca Devreporter, co-
finançades a través de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l'Ajuntament de Barcelona.

El juny del 2019, vam celebrar el tancament de la tercera edició de la beca, dotada de 240.000 euros destinats
als 12 projectes   periodístics   becats  . El tancament es va fer l’11 de juliol amb una jornada presencial a la seu de
Lafede.cat,  que  va comptar  amb la  presència  de  les  15  entitats  i  periodistes  col·laboradors,  i  on  es  van
compartir els aprenentatges, reptes i millores i enfortir la sostenibilitat dels projectes en el futur.

La quarta edició de la beca es va presentar el 29 de novembre. Per aquesta edició, un total de 36 entitats (17
federades i 19 no federades) van presentar 29 projectes, vuit dels quals es van descartar a la primera valoració
tècnica d’una empresa consultora externa.  Finalment,  els  240,000 euros de la beca es van concedir  a  13
projectes, que aborden les tres grans temàtiques que proposava la convocatòria: migracions, gènere i justícia
climàtica, i les interconnexions entre el Nord i el Sud global.

En  el  marc  del  projecte  Frame,  Voice,  Report!  i  la  beca  Devreporter,  es  proposa  a  les  entitats  un
acompanyament i formació a través de sessions individuals de coaching per part de la Fundació Quepo per tal
de reforçar la comunicació com un tema estratègic dins les organitzacions i treballar la col·laboració mútua
entre entitats i periodistes. 11 de les 15 entitats de la tercera edició van rebre aquest acompanyament. 
A més, s’ofereix altres formacions a les entitats becades i  els periodistes relacionades amb la comunicació
transformadora, la coordinació entre entitats i periodistes, etc. Destaquem “El potencial transformador dels
ODS”  del  juny  amb  47  participants,  on  es  va  generar  una  discussió  constructiva  sobre  els  diferents
enfocaments dels ODS.  

El procés d’execució dels projectes becats per la 4a edició continua fins el març del 2020, amb publicacions
d’articles,  reportatges  fotogràfics  i  audiovisuals,  xerrades,  etc.  Des  de  la  federació  s’han  reunit  aquests
materials a la web del projecte Devreporter.

Hem organitzat formacions i trobades per seguir capacitant les entitats a nivell comunicatiu
Es va fer la presentació de l’Informe "Nobody said it was easy" sobre els discursos de les ONG (febrer). Hem
organitzat dos nous cursos dels temes més reclamats:  Com generar engagement amb la base social  i amb
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noves audiències (Setembre), i de portaveus (desembre). S’han fet sessions de formació sobre noves narratives
en migracions arran d’un informe d’Oxfam, juntament amb l’Eix  de migracions.  També s’ha organitzat una
trobada amb el periodista Albert Segura, de Catalunya Ràdio, en el marc de les reunions amb periodistes de
l’Eix de comunicació, per tal d’apropar les entitats a la pràctica periodística. Hi han participat 142 persones.   

 Hem incrementat la presència i l’engagement a internet
Hem rebut un 8,06% més de visites a la pàgina web que l’any 2018, de 90,903 a 98.226 visites anuals, i hem
publicat 57 notícies (9 menys que l’any anterior), 19 de les quals comunicats o posicionaments. Les notícies del
2019 més visitades han estat:  La societat civil    catalana rebutja la sentència   (17.117),  Aturem l’espiral de la
violència, crida a la mobilització noviolenta (2.248),  Arriba la VI Fira d’entitats de Voluntariat Internacional
#TornaCanviada (1.127) i 13 projectes obtenen la 4a Beca Devreporter (1.604).

A les xarxes hem augmentat en seguidors tant a Twitter a 13.378 (15% més que 2018) com a Facebook 3.253
(7% més que 2018) i hem incorporat una xarxa social nova: Instagram, que el primer any ha aconseguit 884
seguidors. 

Hem apostat pel contingut audiovisual
Aquest  2019  s’han  elaborat  dos  vídeos  claus:  el  promocional  de  la  campanya,  que  va  rebre  1.560
visualitzacions a youtube i va arribar a més de 310.000 persones per les xarxes socials, i el d’animació sobre el
Vademècum: com saber si una informació internacional afavoreix a la Justícia global?, finançat per la
Beca Devreporter i  que compta amb 405 visualitzacions a Youtube i va tenir un abast de més de 40.000
persones. A Youtube, publiquem cinc vídeos propis i aconseguim 14 subscriptors nous (27% més respecte l’any
passat). 

Hem implementat recomanacions de l’auditoria comunicativa
Per  tal  d’implementar  algunes  de  les  recomanacions,  hem  reestructurat  la  web  i  incorporat  l’apartat  de
transparència i  així com començat a treballar les pàgines pilar. La primer en incorporar-se ha estat la de
Voluntariat   internacional.  

Hem col·laborat amb altres agents socials i institucionals en temes comunicatius
El 14 de març, la federació participa a la taula d’Educació per al Desenvolupament de la Jornada del Fons
Català  de  Cooperació  “Món Local  Refugi”  per  explicar  la  seva  experiència  de  col·laboració,  en  temes  de
sensibilització i comunicació sobre les persones refugiades, amb diferents administracions municipalistes. 

Quant a les col·laboracions de la federació amb altres actors, per segon any consecutiu, hem col·laborat amb
La Tempesta -que dóna servei a l’ACCD- en la priorització i definició de tallers per a la jornada de formació en
eines digitals per a entitats socials i de cooperació a la Secretaria d’Universitats i Recerca . La jornada té
lloc el 26 de novembre, i se’n fa difusió a través de l’Intercom, les xarxes socials i l’Eix de Comunicació.

També es manté la col·laboració amb ECAS, concretament amb la seva Agència de Comunicació social, per
organitzar debats sobre comunicació per tal d’actualitzar els seus coneixements sobre els canvis del sector
comunicatiu i apropar-los a agents estratègics. L’11 de desembre es participa al debat “La realitat social als
mitjans. Es pot fer bon periodisme i infoshow alhora?” celebrat al Col·legi de Periodistes.
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Hem elaborat setmanalment els dos butlletins de la federació amb bones dades de fidelitat i augment de
l'autogestió
S’han enviat 42 Breus Interns a 425 adreces electròniques. La mitjana d’obertura és del 36,5%, un 9,9% més
respecte a l’any anterior. Els més consultats han estat els relacionats amb el posicionament de la federació
respecte al conflicte polític de Catalunya amb l’Estat, amb  la convocatòria de projectes de l'ACCD, i amb l’
Assemblea General. 

S’han publicat 661 articles a l’Intercom-L’Agenda de la Justícia Global, 19 més que l’any anterior. Del total són:
331  activitats,  94  formacions,  167  ofertes  laborals  i  de  voluntariat.  La  federació  ha  publicat  69  noticies.
Setmanalment s’envia el butlletí extern que a finals d’any 2019, arribava a 4.129 persones (143 més respecte
l’any anterior).. Durant el 2019, s’han enviat 46 butlletins. Durant el 2019, del total de les publicacions de les
activitats, formacions i ofertes (592 articles), 439 han sigut publicats per organitzacions federades. Aquest fet
evidencia la quasi total autogestió de l’eina per entitats. S’ha generat l’usuari i contrasenya de les entitats
federades  que  encara  no  l’havien  demanat.  A  final  d’any,  la  totalitat  de  les  entitats  federades  tenen
coneixement del seu usuari i contrasenya. Durant tot l’any es fa l’acompanyament a les incidències de les
entitats per a la publicació dels articles.

Hem mantingut la presència als mitjans
Hem aparegut 59 vegades als mitjans (16 menys que el 2018) i hem publicat 8 notes de premsa (una més
respecte l’any anterior), principalment arran de la resposta a la sentència del Procés català i per la campanya
dels 30 anys. Hem estat presents en espais d’opinió d’alta repercussió. La directora, Pepa Martínez, continua
participant durant el 2019 a les tertúlies del Matí de Catalunya Ràdio. El president, Luca Gervasoni, participa
de les tertúlies del Matí de Catalunya ràdio a l’estiu.

Eix de Justícia ambiental

L’eix està format únicament per membres de Junta i equip tècnic de la federació. 

Hem creat la vocalia de justícia ambiental 
Arran la incorporació de nous membres a la Junta de Lafede.cat el mes de setembre s’ha creat la vocalia de
justícia ambiental, des d’on s’ha donat seguiment a les principals iniciatives de la societat civil en aquest
àmbit. En concret, s’ha fet ressò de la Vaga Mundial pel Clima el 27 de setembre, a la que Lafede.cat s’hi ha
adherit i n’ha fet extensa difusió mitjançant les xarxes socials. També ha fet una crida a participar a la resposta
social de la #COP25 que es va fer a Madrid el mes de desembre. Durant el 2019, la seu de la federació ha estat
el lloc de reunió dels principals actors de la ciutat que treballen aquesta temàtica (Greenpeace Catalunya,
Fridays For Future, Extinction/Rebellion) i ha acollit actes que l’aborden de ple.

Hem acompanyat processos de l’administració en matèria de justícia ambiental
Lafede.cat  ha  participat  en  el  procés  de  diagnosi  sobre  les  capacitats  i  pràctiques  del  sector  de  la
cooperació al desenvolupament català en matèria de sostenibilitat, medi ambient i canvi climàtic que ha fet
l’ACCD durant el 2019. L’equip ha participat tant del disseny dels termes de referència de l’encàrrec, ha animat
a les federades a participar del procés de diagnòstic i també ha col·laborat en l’aportació d’idees per enriquir i
millorar la proposta. La federació ha acollit el taller de presentació del diagnòstic en què l’ACCD ha convidat
tant a entitats federades, com entitats del sector ambiental i altres administracions de la ciutat, com és el cas
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de l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona. Per últim, l’equip ha set present a la presentació final
de la diagnosi que es va fer el 18 de desembre al recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau.

D’altra  banda,  Lafede.cat  ha  col·laborat  amb  els  tècnics  de  Barcelona  Regional  -  Agència  de
Desenvolupament Urbà, consultora contractada per l’Ajuntament de Barcelona per dinamitzar diversos tallers
de la Taula per l’Emergència Climàtica,  que tenia com a objectiu elaborar  els  continguts  de la Declaració
d’Emergència Climàtica de Barcelona, que va entrar en vigor a partir de l’1 de gener de 2020.

Hem identificat que fem  les entitats federades en Justícia Ambiental
Durant el primer semestre de 2019 s’ha fet un mapeig de les entitats que, d’una manera o d’una altra, integren
la justícia ambiental en el seu treball diari. En aquest diagnòstic intern hi han participat 15 entitats federades a
les que se’ls ha preguntat sobre la feina que ja estan duent a terme, sobre quins són els nous àmbits preveuen
assumir,  així  com  les  tasques  que  hauria  de  desenvolupar  la  pròpia  federació  per  incorporar  la  justícia
ambiental  en el  seu pla de treball.  En paral·lel  a aquest mapeig s’han elaborat  dos informes  en relació a
aquesta temàtica. El primer confronta el discurs de justícia ambiental versus el de justícia climàtica, tant en
l’àmbit  internacional,  europeu,  espanyol  com  català.  El  segon,  analitza  les  diferències  i  similituds  de
conceptualització i contextualització teòrica de la justícia ambiental i de la justícia climàtica.

Lafede.cat va acompanyar també la delegació indígena brasilera que va aterrar a Barcelona el 18 de novembre,
dins  la  seva  ruta  europea  per  denunciar  la  situació  de  repressió  que  viuen  les  comunitats  indígenes  a
l’Amazones. La federació va co-organitzar amb activistes ambientals una visita amb el president del Parlament
Roger Torrent, que els va atendre a la sala de Plens del Parlament, així com amb el director general de la
cooperació catalana Manel Vila i amb el director de cooperació de l’Ajuntament de Barcelona, David Llistar. A
la tarda Lafede.cat va acollir l’acte “Sang indígena: Cap gota més” que va tenir una molt bona acollida per part
de la ciutadania.

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 2019, les principals xarxes i plataformes en
què ha estat present la federació són:

En l’àmbit català:
→ Pobresa Zero - Justícia Global. La seu de la federació ha continuat sent el lloc de reunions mensuals de la
Plataforma Pobresa Zero - Justícia Global per a preparar i organitzar l’acte de la campanya del 2019. Enguany
l’acte  es va fer el  17 d’octubre  al  Centre de Cultura Contemporània de Barcelona,  amb participació  de la
directora de la federació i d’entitats federades. El Manifest d’enguany duia per títol “Un nou contracte social
per combatre les desigualtats” i va ser elaborar per un grup de joves del Raval, per reclamar un nou pacte
social.

En l’àmbit estatal:
→ Coordinadora d’ONGD d’Espanya.   Lafede.cat va presentar la candidatura a Junta de Miquel Carrillo a
l’Assemblea general de la Coordinadora i va ser aprovada, ocupant la vocalia d’incidència política. Aquest fet
ha  permès  enfortir  la  feina  entre  Coordiandora  i  Lafede.cat  i  marcar  una agenda  de  treball  compartida,
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principalment en l’àrea d’incidència política institucional,  tant en l’àmbit  del  model  de cooperació com en
l’acompanyament de processos de canvis i/o innovacions legislatives.  La federació també va participar a la
trobada de direccions i presidències de la Coordinadora d’ONGD d’Espanya (celebrada el 8 de novembre a
Madrid). Van participar quatre persones de Lafede.cat (el seu representant a la junta de la Coordinadora, la
presidència, la vocal de la Red d’autonòmiques i la direcció) i van presentar la línia de treball de la federació,
destacant l’opció per la justícia global, que ha implicat la defensa dels drets humans aquí i arreu, i l’adopció de
la cultura de pau com a referents. Les entitats presents (moltes d’elles amb seu a Madrid) es van mostrar
interessades en aquest canvi  de paradigma,  que ha implicat  obrir  les mirades més enllà de la cooperació
internacional i apostar per una tasca d’incidència política i social.

→ Trobada de la Red de Coordinadoras Autonómicas (celebrada el 9 i 10 de novembre a Madrid). Lafede.cat
va integrar-se en el  grup de treball  per millorar  les  relacions bilaterals  entre  les  coordinadores i  els  seus
respectius fons de cooperació d’àmbit municipal. Això afecta a Catalunya, Euskadi, País Valencià, Illes Balears,
Galícia, Andalusia i Extremadura. En aquest grup s’ha fet un estudi per conèixer en profunditat quina és la
relació de cadascú amb el seu fons de cooperació amb l’objectiu de fer propostes de millora tant pel que
fa a la transparència de les activitats que duen a terme, així com del model de cooperació que es vol. També es
van compartir informacions sobre la possible reforma del sistema de cooperació espanyola, una nova eina per
a l’impuls de la coherència de polítiques, així com compartir els mecanismes del càlcul del 0’7 a les diferents
comunitats.  Quant a  la coordinació d’agendes i  activitats,  es van  compartir temàtiques de migracions i
sobretot de justícia ambiental. En aquest sentit es va abordar la preparació d’actes des de la societat civil a
la Cimera pel Clima, que extraordinàriament es va traslladar a Madrid.

→ Grup de treball preparatori del V Congreso de Educación para el Desarollo d’Hegoa (Euskadi)
Lafede.cat  s’integra  en el  grup de preparació  del  Congrés  per  invitació  d’Hegoa.  El  congrés  tindrà  lloc  al
novembre de 2021 i es celebraran 4 reunions preparatòries en les que Lafede.cat participarà durant 2020 i
2021 fins arribar al congrés.

En l’àmbit internacional:

→ Campanya Global per un Tractat Vinculant i Contra la Impunitat de les Empreses Transnacionals, a
Ginebra.  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.  El  2019,  s’ha  adherit  al  comunicat  “El  comerç  de  la  UE  amb  Trump  perjudicaria  els
compromisos  climàtics  internacionals”  i,  com  en  anteriors  edicions,  entitats  de  l’eix  han  participat  a  les
activitats organitzades per la Campanya a la cinquena 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.

→ Nivell europeu
La participació al projecte de comunicació europeu Frame, Voice, Report! ha permès enguany fer incidència i
participar a Europa des de diferents nivells.  Des de la plataforma líder del  projecte, CISU, s’ha recollit  un
argumentari per fer aportar al DEAR per a contribuir a què la Comissió Europea valori positivament l’impacte
dels projectes que finança com un instrument eficaç de sensibilització de la ciutadania europea. 
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Lafede.cat hi ha contribuït des de la pràctica del projecte FVR i la seva experiència com a actor d’incidència
social.  El projecte ofereix la oportunitat  de participar directa o a través d'altres socis  a diverses activitats
d’àmbit  europeu,  com  els  European  Development  Days,  on  va  participar  l’entitat  becada  Alianza  por  la
Solidaridad conduint un espai sobre narratives en migracions.

→ Trobada d’Educació Plataforma Bridge47 (5-7 novembre, a Helsinki)
Hi va participar la tècnica d’educació de Lafede.cat aprofitant la invitació que FINGO, una de les sòcies del
projecte  Frame, Voice, Report, va fer a Lafede.cat. Bridge 47 és una xarxa d’organitzacions creada el 2017 i
finançada per la Unió Europea. El seu objectiu és contribuir a una transformació cap a la justícia global i
l’eradicació de la pobresa mitjançant l’educació per a la ciutadania global. En formen part 15 organitzacions
europees  i  mundials.  La  trobada  va  assolir  el  seu  objectiu  de  generació  d’un  full  de  ruta  per  a  la
implementació de la meta 4.7 dels ODS a Europa. La meta 4.7 fa referència a la l’impuls de l’Educació per a
la ciutadania global com a eina imprescindible per promoure el desenvolupament sostenible. Per a Lafede.cat,
la trobada va ser una oportunitat per conèixer plataformes i organitzacions europees vinculades al treball
d’Educació per a la Ciutadania Global, així com per explorar els discursos i marcs teòrics emprats en l’àmbit
europeu. També es va aprofitar la trobada per seguir enfortint els lligams amb la plataforma d’ONG finesa
FINGO. Es va realitzar una reunió per intercanviar informació sobre el treball educatiu de cadascuna de les
entitats, i per convidar a Fingo a participar, amb la presentació d’una experiència educativa finesa, a la III
Trobada d’intercanvi d’experiències educatives “Canviar l’educació per canviar el món” de l’abril del 2020.
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4. GESTIÓ ECONÒMICA

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 784.488€, un 6,19% més
respecte l’any anterior (738.755€.)

La major font d’ingressos durant el 2019 ha estat el projecte europeu Frame, Voice, Report! amb un import
de 340.104€. Quant al conveni biennal 2018-2019 amb l’Ajuntament de Barcelona (concedit per un import
de 420.000€), durant el 2019 s’executen els 200.224€ corresponents al segon any del conveni.

Pel que fa al conveni amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, ha estat de 160.000€ el
2019, 5.000€ menys en relació a l’any anterior. Durant l’any 2019 també s’ha executat la pròrroga del conveni
del 2018, en un import de 8.243€. La suma de la pròrroga 2018 i de l’executat durant l’any 2019 ha estat de
162.098,86€; els 6.144€ quedaran pendents d’executar el 2020. Quant al conveni biennal 2018-2019 amb la
Diputació de Barcelona per import de 32.845€, el 2019 la federació ha executat 19.631€. Queden pendents
doncs 5.829€, que s’executaran amb la pròrroga aprovada per al 2020.

En relació amb les quotes de les entitats federades, el 2019 va rebre més ingressos que el 2018 i el 2017.
Concretament 46.877€, un 3,75% respecte el 2018 (45.183€) i un 31,57% respecte el 2017 (35.629€). Aquest
augment es deu al compromís de les entitats en les seves obligacions i a l’ingrés de sis entitats noves. Malgrat
encara hi ha un gruix d’entitats federades que lliuren la documentació (memòries, balanços) fora del termini
estipulat  dels  Estatuts  (30  de  juliol),  cal  destacar  la  millora  en  la  seva  contribució.  D’altre  banda  s’han
ingressat les quotes de les entitats usuàries de l’Hotel d’Entitats Erasme de Janer, amb un total de 10.866€,
que per tercer any consecutiu han permès l’autogestió total de les despeses generades. Tot i que es tracta
d’un ingrés inferior respecte l’any passat, i aquest és degut a la baixa d’una entitat resident a l’Hotel d’Entitats,
la  suma recaptada permet  l’autogestió  de  l’espai  i  que Lafede.cat  no  assumeixi  cap despesa  dels  serveis
comuns.
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4.2 Gestió de les despeses
Les despeses de  2019 sumen un total de  782.853€, un 8,4% més respecte l’any anterior (722.221€). Aquest
augment es deu per una banda, a què l’import per  activitats és de  74.536€ (un 7,94% més respecte l’any
anterior) destinats principalment a la campanya «30 anys: de la cooperació a la Justícia global», també a les
despeses de formacions, serveis externs i publicitat, i a l’augment en la despesa d’estructura (que passa de
38.791€ el 2018 a 51.628€ el 2019) principalment per la realització de l’avaluació externa dels convenis 2015-
2018 de la federació.

Una altre despesa destacada al 2019 ha estat 377.932€ per sous i salaris, i els 240.000€ que s’han atorgat de
les beques DevReporter del projecte europeu Frame, Voice, Report! La resta de partides s’han mantigut com
l’any anterior, amb lleugeres variacions, inferiors al 5 % .

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 la Coordinadora de ONGD España, Pangea, Sinergia CRM,
Taula Catalana per Colòmbia, la revista Crític i La Directa.

4.3 Balanç anual
Com l’any anterior, la valoració comptable general es pot considerar  positiva. Augmenten tant els ingressos
(6,19% més) com les despeses (8,4% més) respecte l’any anterior. Quant a ingressos, en dos anys (del 2017 al
2019) hi ha hagut un augment del 32% en les quotes de les entitats federades. El finançament del projecte
del Frame, Voice, Report! -que finalitza el 30 de novembre de 2020- representa el 43% d’ingressos. Tot i que
continua sent molt alta la dependència de finançament públic de Lafede.cat, que arriba al 94%, una dada
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a ressaltar  és  la  consolidació  dels  principals  finançadors  del  sector, i  el  seu  recolzament  a  través  de
convenis directes.

Pel que fa a les despeses, aquestes han augmentat, i es centren sobretot en activitats i estructura. La federació
continua tenint resultats positius que reverteixen en fons propis, fet que li permet respondre a les tensions de
tresoreria (degut a pagaments a final d’any d’alguns finançadors) sense haver de recórrer a crèdits. Aquest fet,
però, es valora que cal corregir-ho i invertir els fons en activitats de l’entitat.
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