
1

2022 
2025

Marc estratègic



2 3

Crèdits

equip motor: Clara Barniol (equip tècnic), Laia Moliné (junta),  
Jaime Muguruza (base social), Marta Palau (junta), sandra Yñiguez (junta)

Facilitació externa: Clara Giberga.

Maquetació: Mireia serrano.

Finançament del procés participatiu:  
Agència Catalana de Cooperació al desenvolupament - ACCd.

Aprovat a l’Assemblea General Extraordinària del 15 de desembre de 2021.

Índex

    →  introducció
    →  Procés participatiu d’elaboració

    →  Qui som en essència?
    →  Qui som avui?
    →  com veiem el món?
    →  com volem incidir-hi? L’estratègia per fer-ho possible
  
    →  seguiment i implementació
    →  Glossari



4 5

introducció Procés ParticiPatiu d’eLaboració

Fase 0

El Marc Estratègic és el document que orienta, a grans trets, el camí 
que una organització vol seguir durant els propers anys. L’sCi Ca-
talunya elaborem aquest document de manera participativa i ens 
marquem un període de 4 anys en el qual volem assolir una sèrie 
d’objectius estratègics que toquen totes les àrees de treball de 
l’entitat posant l’accent en alguns dels nostres valors fonamentals 
que considerem especialment importants en el període que estem 
vivint. Aquest marc estratègic ens permet, un cop aprovat, definir 
un Pla d’Acció anual, on detallem els objectius i les metodologies 
específiques en les que ha de treballar l’associació per tal d’assolir 

els objectius del Marc Estratègic.

Aquest Marc Estratègic ha estat fruit d’un procés participatiu que 
hem dut a terme durant tot un any impulsat per un grup mo-
tor conformat per persones de la junta, de l’equip tècnic i de la 
base social. A més, s’ha comptat amb la col·laboració d’una faci-
litadora externalitzada que ens ha ajudat al llarg de tot el procés.  

Aquest procés s’ha dividit en vuit fases: 

Prèvia eQuiP tècnic i junta  
novembre del 2020
durant aquesta fase, les membres de l’equip i de la 
junta van fer l’avaluació final del Marc estratègic 2018-
2021 per tenir en compte tot allò que havia funcionat  
i allò que no per donar-li seguiment en el proper Marc. 

Presentació deL Procés ParticiPatiu a  
La base sociaL i debat de L’estat deL Món 
desembre del 2020
Al sopar d’hivern es va fer una presentació de les fases del 
procés que hi hauria al llarg del 2021 a les voluntàries i sòcies 
de l’entitat i se les va convidar a participar-hi. A més, es va fer 
un primer debat de punt de partida sobre l’estat del món. En 
aquest, es van detectar els temes globals que neguitejaven la 
base social per incloure’ls als debats del procés. 

debats oberts aMb La base sociaL 
del gener a l’abril del 2021 
Aquests debats es van fer de forma virtual amb les sòcies i 
voluntàries que van voler participar-hi. Tenien per objectiu 
tractar les temàtiques detectades durant la fase 1. Van ser 
els següents: 
26 de gener 2021: Mobilitat i sostenibilitat. 
16 de febrer 2021: L’auge del feixisme i de l’extrema dreta. 
7 d’abril 2021: Estratègies a la Mediterrània, durant 
el qual vam comptar amb la participació de membres 
d’entitats col·laboradores que també treballen a la zona. 

Fase 1

Fase 2
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Fase 3 PerÍode d’esMenes  
novembre del 2021 
El Marc Estratègic redactat i revisat es va enviar 
a les sòcies i la base social de l’entitat perquè en 
poguessin fer una lectura detallada proposar esmenes 
al text per a l’Assemblea General Extraordinària abans 
de l’aprovació del Marc Estratègic. 

 
aProvació deL Marc a L’asseMbLea 
generaL extraordinària 
desembre del 2021 
La darrera fase del procés participatiu va ser el debat 
i votació de les esmenes així com del mateix Marc 
Estratègic durant l’Assemblea General Extraordinària 
del desembre de 2021. 

desPrés de L’aProvació deL Marc 
estratègic  
del gener al març del 2022 
El Marc Estratègic aprovat ha servit de base per 
l’elaboració del Pla d’Acció, que s’ha elaborat 
conjuntament entre l’Equip tècnic i la Junta de 
l’entitat a principis d’any. Aquest Pla d’Acció compta 
amb accions i indicadors de seguiment per als quatre 
anys de Marc Estratègic.

debats aMb eLs gruPs LocaLs 
abril del 2021 
Per tal de garantir la participació dels grups locals,  
es van citar específicament per fer un debat de temes 
que els podien interessar així com per identificar 
l’estat de la base social. Finalment, es van fer  
dos debats: 
20 d’abril 2021: Debat amb la Junta. 
21 d’abril 2021: Debat amb la Borsa de 
Formadores. 

Presa de decisions  
del maig al juliol del 2021 
del buidatge d’informació que es va fer dels debats, 
es va passar una enquesta a totes les voluntàries 
i sòcies perquè decidissin sobre els temes que no 
s’havien tancat. Es van obtenir 39 respostes. 

redacció FinaL  
del juliol l’octubre del 2021. 
Amb el buidatge de les enquestes i la informació dels 
debats, el grup motor, la junta i l’equip tècnic van fer 
el redactat del Marc Estratègic. 

revisió docuMent viu de La base sociaL 
de l’octubre al novembre del 2021
Amb el Marc Estratègic completament redactat en 
format esborrany, es va obrir una fase de consulta 
interna a les persones actives a la base social de l’entitat 
per tal que revisessin que tot allò que s’ha treballat 
durant el procés participatiu havia quedat ben recollit. 

Fase 8

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Fase 7
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Qui som 
en essència
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L’sCi Catalunya treballa activament per promoure una cultura de 
pau, la justícia global, la defensa dels drets humans i l’apoderament 
de les persones joves i la societat civil, mitjançant el voluntariat in-
ternacional, la participació local i l’educació per la pau amb pers-

pectiva de gènere per un impacte local i global.

Per això volem...

    →  Participar activament al moviment per la justícia global, 
 tant a escala local com internacional. 

    →  Un voluntariat internacional transformador, amb impacte   
 local - global i coherent amb una realitat de base.

    →  ser agents de transformació en l’àmbit local a partir  
 de l’activisme i la implicació social des de la participació  
 juvenil i l’associacionisme.

    →  ser reconegudes en educació per la pau entesa com un  
 procés participatiu basat en l’educació i el pensament crític  
 per impulsar una societat responsable i activa.

Missió

La nostra visió és la d’un món en pau, sense cap mena de violència 
ni estructures que les legitimin, on es respectin els drets humans, 
inclusiu amb la diversitat, amb un teixit social i juvenil participatiu i 

associatiu basat en la justícia global, l’equitat i el suport mutu.

    →  tenir en compte la diversitat existent en la nostra societat  
 a l’hora de dur a terme les nostres accions i projectes.

    →  treballar en xarxa amb altres col·lectius i organitzacions  
 per tal d’unir esforços, teixir comunitat i assolir els objectius  
 comuns.

    →  Portar a la pràctica la perspectiva de gènere i les cures  
 de manera coherent en les relacions quotidianes dins  
 la nostra entitat.

visió
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justÍcia gLobaL 
Entesa com un món on totes les persones 
tenen garantits els seus drets socials, 
polítics, civils, econòmics i culturals, 
basat en la justícia distributiva, l’ètica de 
la cura, el bon viure i l’eliminació de totes 
les desigualtats i la participació activa  

i igualitària.

ecoLogisMe 
Entès com un món en què la lluita contra 
l’emergència climàtica ha aconseguit 
fer caure el model de producció i 
consum del capitalisme cap a un model 
ecofeminista  en defensa del territori 
i per una economia social, feminista, 
ecològica i que garanteixi l’equitat social 
i els processos de sostenibilitat de la vida. 
Ecofeminisme: Posa la vida al centre, 
preservar la biodiversitat i té en compte 

els límits biofísics del nostre planeta.

soLidaritat
Entesa com el suport mutu entre persones, 
col·lectius, institucions, comunitats i pobles, 
des de l’horitzontalitat, la reciprocitat  
i la consciència de privilegis i opressions.

aPoderaMent
Entès  com e l  p rocés  pe l  qua l 
s’augmenta la fortalesa i la confiança en 
les mateixes capacitats dels individus 
i  les comunitats per impulsar la 
transformació social de les estructures 

que condicionen el seu entorn.

deFensa de drets HuMans
 Entesa com la d’aquelles llibertats o 
reivindicacions fonamentals  que són 
inherents i innates en tots els individus i 
pobles i que han de garantir-los una vida 
digna, independentment de l’origen, 
la cultura, la nacionalitat, el gènere, la 
situació legal o jurídica o qualsevol altra 
característica circumstancial, tal com es 
recull en la declaració Universal dels 

drets Humans.

PensaMent crÍtic
Entès com l’anàlisi de la vida quotidiana 
mitjançant el raonament independent, la 
humilitat intel·lectual, la consciència dels 
mateixos prejudicis i condicionants socials 
i la disposició a debatre col·lectivament.

vaLors

novioLència
Entesa com a principi i com a mètode 
per al canvi social. incorpora l’educació, 
la persuasió a través dels mitjans de 
comunicació, la desobediència civil i 

l’acció directa noviolenta.

FeMinisMes
Entesos com una eina per acabar amb 
el cisheteropatriarcat i aconseguir una 
societat equitativa en l’àmbit econòmic, 
social i cultural, sense discriminació per 
sexe ni gènere, ni per preferència sexual 

o afectiva.

diversitat
Entesa com la riquesa que es genera 
fruit de la interacció horitzontal i 
equitativa de la multiplicitat d’identitats 
amb relació a la cultura, el gènere, 
l’orientació afectivosexual, el color 
de pell, l’origen, l’estatus legal, la 

funcionalitat, la classe, etcètera.

decoLoniaLitat
Entesa com el procés d’emancipació i 
deconstrucció de la lògica hegemònica 
imperialista, capitalista i patriarcal cap a la 
recuperació dels sabers i fers històricament,  

i actualment encara, colonitzats.

antiFeixisMe
Entès com la ferma oposició i la 
denúncia d’aquelles conductes i actituds 
feixistes, que promouen l’autoritarisme i 
les discriminacions com l’homofòbia, el 
sexisme, el racisme o la restricció de les 

llibertats civils.

anticaPitaLisMe
Entès com la ideologia i la pràctica 
social que posa al centre la vida i la 
col·lectivitat com a eines de justícia i 
benestar.  s’oposa al sistema capitalista, 
que prima la productivitat i el benefici 
econòmic individual per sobre de la resta 
i que s’infiltra i condiciona totes les esferes  

de la vida.

voLuntariat
Entès com la participació col·lectiva i compromesa amb voluntat de transformació 
social i personal. Sense afany de lucre personal ni col·lectiu i vertebradora de 

processos comunitaris, basat en l’autogestió i la democràcia.
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Qui soM 
avui
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Per parlar de futur i imaginar-nos d’aquí a quatre 
anys, és important recordar d’on venim, veure com 
ens hem fet grans i reivindicar la història i la memòria. 
Si ens posem a comptar, estem entre dos aniversaris: 
el 2020 vam celebrar el centenari de l’sCi international 
i el 2022 farem 40 anys com a sCi Catalunya.

 En els darrers anys i, després d’haver aconseguit consolidar, 
tant en discurs com en acció, un model de voluntariat propi 
d’acord amb els nostres valors - un voluntariat internacional 
de base, crític i transformador - aquest s’ha vist en una etapa 
de profund repensament. Durant la pandèmia de la Covid-19 
i el context actual d’emergència climàtica, hem tingut espais 
de debats compartits amb la voluntat de fer-lo més coherent 
i transformador. En paral·lel, continuem sent testimonis de 
l’amenaça del “volunturisme”, un model lligat al consumisme i al 
colonialisme. Per altra banda, a escala quantitativa, la tendència a 
la baixa del nombre de voluntàries enviades ha seguit la mateixa 
direcció dels anys 2018 i 2019 amb 221 i 197 respectivament, 
arribant al 2020, i a causa de la pandèmia, a una reducció dràstica 
de tan sols 65 sol·licituds de participació tramitades de les quals 
41 van acabar participant-hi. Aquest fet s’ha vist reproduït també 
en altres branques de l’sCi i en altres organitzacions que es 
dediquen al voluntariat internacional.

 entenem la base social com el motor de funcionament de 
l’entitat. Actualment, tenim 7 grups locals actius (Akelarre, Midicat, 
Entre[terres], Borsa de Formadores, Justícia Climàtica, Grup de 
Suport als Camps: GPS i el grup del Centenari o de memòria històrica) 
d’entre 5-10 persones cadascun on detectem una participació 
cíclica i a vegades poc constant, però amb un important impacte 
positiu tant en l’àmbit individual com per a l’entitat i els quals tenim 
la voluntat d’interconnectar-los més. Entre d’altres, i conjuntament 
amb el context de la pandèmia, hem topat amb la dificultat de 
mantenir els grups actius: han sorgit noves formes d’activisme i 
d’enxarxament amb altres col·lectius. Si bé tenim una base social 

diversa, forta i bastant empoderada; ens trobem en un procés de 
recerca de nous models de participació en aquests temps canviants. 
A conseqüència de la descentralització i de la pandèmia, també 
hem notat un increment en la participació en línia. Tot i que encara 
no estem segures d’haver-ho aconseguit, ens continuem adaptant 
als interessos i necessitats de la nostra base social i continuem 
treballant amb el repte d’assegurar que arribem a tothom que ho 
desitgi, especialment, a persones racialitzades i/o migrades, per ser 
capaces d’englobar un públic més divers i representatiu del que 
tenim actualment.

 Per altra banda, els darreres anys hem consolidat, enfortit i 
ampliat la nostra tasca amb projectes d’educació per la Pau a la 
regió Mediterrània, amb un especial focus a l’àrea sud-est. Amb 
aquests, hem pogut fer feina sobretot amb Palestina i el Sàhara 
Occidental, però també amb tunísia, Jordània o Marroc, entre 
d’altres. Hem enfocat la nostra acció en la visibilització de joves 
defensores de drets humans i la denúncia de vulneracions dels 
seus DDHH, alhora que hem treballat per reforçar la xarxa amb 
les seves i d’altres organitzacions. Pel que fa a Palestina, a més, 
treballem estretament amb el moviment de solidaritat Coalició 
Prou Complicitats amb israel (CPCi) en l’àmbit estratègic, formatiu 
i de sensibilització i incidència, fent passes conjuntes endavant. El 
mateix passa amb la Plataforma pel Sàhara. En conjunt, podríem 
dir que ens estem posicionant com a organització de referència 
entre les organitzacions catalanes de justícia global que actuen a la 
mediterrània i també dins l’sCi internacional.

 Pel que fa a la creació de  discurs i al posicionament en 
front de les problemàtiques socials, estem contentes de la millora 
feta d’uns anys ençà, ja que considerem que ens hem empoderat 
com a entitat amb veu pròpia, i l’hem utilitzat més del que ho fèiem 
abans per denunciar realitats injustes. Alhora, seguim amb el repte 
de la incidència política i la resposta àgil als moments candents a la 
realitat diària respectant alhora les diversitats. Si bé hem augmentat 
els nostres  espais de debat i diàleg de la base social des d’on 
compartir, definir-nos i posicionar-nos, creiem important continuar 
treballant per tenir-ne més, més inclusius i més profunds.
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 tot aquest treball mencionat el fem des d’una estructura 
formada per una junta de 7 persones, un equip tècnic de 7 
treballadores i 2 voluntàries internacionals a l’oficina; un equip més 
inclusiu gràcies a programes per a la promoció i contractació jove, 
així com d’inserció - dones, trans, aturades llarga durada.

 Pel que fa a l’economia, tenim una gran dependència 
econòmica de l’administració pública, fet que podria generar-
nos debilitat o inestabilitat i, per tant, cal que seguim actuant per 
diversificar les nostres fonts de finançament.

 Anem adaptant gradualment l’estructura i el funcionament 
cap a pràctiques més sostenibles, finances ètiques i de respecte 
al medi ambient, així com incorporant la perspectiva de cures i 
feminista en el dia a dia de l’organització i fent ús de mecanismes 
de transparència, democràcia interna, garantia de drets laborals i 
de gestió del conflicte. En aquest sentit, apostem per a pensar-nos 
des d’un  enfocament feminista i en els últims anys ho hem treballat 
des de diferents nivells, des de formacions per a la base social fins 
a aportar la perspectiva feminista en espais internacionals.

 En els últims anys s’ha fet un esforç per tal de descentralitzar 
l’activitat feta, generalment molt centrada a Barcelona, cap a tot el  
territori català.  Si bé ho hem millorat pel que fa a activitats, segueix 
sent un repte en l’àmbit d’espais de participació. Actualment, hem 
impulsat nuclis territorials a Girona, Camp de tarragona, Ponent i 
País Valencià.

 El  treball en xarxa  és l’essència de l’sCi. És per això que estem 
presents en diferents xarxes associatives a escala local en el moviment 
juvenil i els àmbits de la justícia global i l’economia social i solidària. En 
l’àmbit internacional, en els últims anys hem enfortit la nostra presència 
i incidència tant a l’sCi internacional com al CCiVs (Coordinating 
Committee for international Voluntary service). Així i tot, som conscients 
de dos reptes: per una banda, mantenir la importància del treball local 
amb perspectiva internacionalista; i per l’altra, ser capaces de continuar 
incidint i ser actives en l’estructura internacional, conscients que en 
l’actualitat som una de les branques més fortes i consolidades.
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Com veiem 
el món?
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Per saber on volem anar i què volem transformar, 
també ens cal prendre consciència del moment que 
viu el món que ens envolta. És per això que ens 
proposem fer a continuació una radiografia crítica del 
moment actual. 

El món que ens envolta continua generant violència a diferents i 
múltiples nivells. Una violència que, d’altra banda, es vol utilitzar 
sovint com a solució. Falten referents noviolents per trencar 
aquesta espiral i manca, sobretot, la voluntat política per, d’una 
banda, explorar aquells referents que ja existeixen, i de l’altra, 
motivar-ne la creació de nous. des de l’sCi, ens preocupa i ens 
indigna com esclata i escala la violència en conflictes arreu del 
món i als nostres carrers. Des de conflictes eterns com el que estan 
succeint al Sàhara Occidental, Palestina o el Kurdistan. I no ens 
preocupa ni ens indigna menys, tampoc, la violència que queda 
silenciada en l’estructura i la cultura de les nostres societats. 

L’europa fortalesa, que exerceix com a potència neocolonialista 
occidental, continua alçant murs i negant els drets dels pobles 
que veuen el mediterrani convertit en la seva fossa comuna. 
Alhora, a casa nostra, l’Estat espanyol se suma a la negació 
dels drets dels seus propis pobles i perpetua una història 
de discriminacions heretada del franquisme. Mentrestant, 
veiem com avança l’extrema dreta, un moviment violent que 
prolonga, incrementa i justifica les violències i discriminacions 
existents contra col·lectius vulnerabilitzats: persones migrades i 
racialitzades, el col·lectiu LGBTQI+ i dones, entre d’altres.  

seguim en un context d’emergència climàtica causada per 
l’increment de gasos d’efecte hivernacle produïts per una 
activitat humana basada en el capitalisme fòssil i extractivista. 
Aquest increment està generant escalfament global, desglaç, 
increment del nivell del mar, onades de calor, sequeres, entre 
altres conseqüències amb efectes devastadors sobre la terra i 
totes les espècies que l’habiten. Aquest sistema es recolza sobre 
el treball reproductiu i de cures, realitzat majoritàriament per 
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la consciència puntualment abans de tornar a un sistema que 
perpetua les desigualtats que fotografiem durant les vacances 
no transforma! Tampoc ho fan la caritat ni la mirada colonial 
ni la convicció que podem salvar el món sense repensar-nos 
críticament. 

Si bé aquesta fotografia crítica pot semblar desmoralitzadora, 
com a sCi Catalunya ens sabem capaces de transformar-la i és 
a través d’aquest Marc que volem plasmar les estratègies per 
aconseguir-ho.

dones arreu del món, i sobre l’explotació colonialista de persones 
i recursos majoritàriament en territoris del sud global. Aquesta 
situació, lluny de mitigar-se, és cada cop més crítica. Els i les 
joves, tot i la repressió i l’estigmatització que sovint rep aquest 
col·lectiu en organitzar-se i mobilitzar-se, són qui ha liderat la 
necessària lluita per la justícia ambiental i, per tant, una font 
d’inspiració i exemple que mereix ser reconeguda i encoratjada. 

La societat segueix construïda entorn d’una estructura cis-
hetero-patriarcal i una cultura masclista i LGBTQI+fòbica que 
articulen i legitimen la violència contra les dones i contra el 
col·lectiu LGBTQI+. Veiem amb especial preocupació l’augment 
de la transfòbia i, per tant, del patiment que les persones del 
col·lectiu trans estan vivint. Així mateix, els moviments feministes 
trans-inclusius i interseccionals van també guanyant força, 
reconeixement i legitimitat social i ens esperança que podem 
anar capgirant aquesta situació.

Ens envolta també un racisme estructural i cultural que impacta 
les vides de les persones racialitzades, que pateixen agressions 
físiques i verbals i veuen els seus drets fonamentals vulnerats de 
manera sistemàtica dia a rere dia en gairebé totes les esferes 
de les seves vides: passejar pel carrer amb seguretat i trobar pis 
o feina esdevenen veritables quimeres. Les persones blanques 
tenim la responsabilitat de revisar els nostres privilegis i d’actuar 
per acabar amb el racisme.

L’estructura capitalista i liberal oprimeix i mercantilitza amb els 
drets bàsics dels individus, massa dels quals viuen una situació 
precària, per exemple, en l’àmbit laboral i d’habitatge. De 
nou i en aquest sentit, la societat civil ha descobert la manera 
d’organitzar-se i donar-se suport a aquestes situacions que 
requereixen també solucions polítiques. 

Com a entitat que treballa amb el voluntariat com a eina principal 
de transformació social, no volem deixar de denunciar, tampoc, 
la mercantilització de diverses causes socials i en especial el 
voluntariat: viure experiències exòtiques mentre ens netegem 
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Com volem 
inCidir-hi?
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En aquest marc estratègic ens proposem actuar posant un especial 
èmfasi en alguns valors clau perquè s’integrin com a mirades 
transversals a totes les àrees de l’entitat. 

    →  Mirades transversaLs
 són aquells valors que com a entitat considerem    
 importants i que pensem que ens cal treballar per  
 assegurar-nos que els portem a la pràctica. Per aquest  
 marc: feminismes, ecologisme i antiracisme i decolonialisme. 

    →  àrees 
 Enteses com els àmbits de treball que utilitzem  
 per organitzar les tasques, accions, projectes i rols  
 que tenim per portar a terme els objectius de l’entitat.  
 Per aquest marc: Voluntariat internacional, activisme local,  
 educació per la pau, comunicació i gestió.

    →  eixos transversaLs  
 Són aquelles eines que ens és impossible d’aïllar en una  
 àrea concreta, ja que considerem que cal tenir-les en  
 compte en totes les tasques que duem a terme. Per aquest  
 marc: el treball a la mediterrània, al territori i en xarxa.

A continuació, introduïm l’estratègia general amb relació a cada 
mirada, àrea i eix transversal.

FeMinisMes
Apostem pels feminismes com a eina de transformació organitzacional 
i social que, a més, es relaciona amb altres mirades, com els 
ecofeminismes i els feminismes decolonials. Per aquest motiu, la 
voluntat de l’entitat és que els feminismes siguin presents en totes les 
àrees d’actuació de l’entitat així com que el feminisme vagi impregnant 

les formes de relació comunitàries i socials.

ecoLogisMe
Apostem per incorporar la lluita ecologista des d’una perspectiva individual 
i col·lectiva, treballant en processos d’apoderament i conscienciació i 
en accions de sensibilització i comunicació, per tal de reflexionar sobre 
l’actual model de producció i consum i el nostre paper en aquest, així com 
per promoure canvis que permetin transformar-lo en pro del bé comú, la 

sostenibilitat, l’equitat i el respecte per a totes les formes de vida.

antiracisMe i decoLoniaLisMe
Apostem per revisar-nos com a organització així com fomentar la 
consciència sobre el racisme i el colonialisme en la nostra tasca 
educativa. Així mateix, volem promoure canvis organitzacionals i socials 
que trenquin amb la lògica colonial i aconseguir una organització, una 

societat i un món lliures de discriminacions.

Mirades transversaLs
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voLuntariat internacionaL
Des de l’àrea de voluntariat internacional, l’SCI Catalunya 

organitzem projectes de curta durada (anomenats camps), així 
com estades voluntàries de llarga durada a Catalunya i al món.

 
Apostem per continuar millorant la nostra tasca de generar un canvi 
positiu, d’igual a igual, a través d’un voluntariat inclusiu, feminista, 
ambientalment sostenible i amb perspectiva decolonial, tant per les 
participants com per les comunitats que lideren els projectes. Volem 
superar el repte que ens ha posat per davant la pandèmia amb 
relació al decreixement de la participació en projectes de voluntariat 
internacional. Volem esbrinar l’impacte dels nostres projectes en les 
persones i les comunitats que hi participen i els impulsen per poder 
millorar i aconseguir un impacte més transformador. Volem continuar 
teixint llaços a la Mediterrània així com impulsar la creació de nous 
vincles amb organitzacions llatinoamericanes que puguin enriquir el 

moviment internacional de l’sCi.

activisMe LocaL
Des de l’àrea d’activisme local, l’SCI Catalunya assegurem 

que les voluntàries de camps de treball, les activistes 
dels grups locals i la junta són el motor que belluga l’entitat.

Apostem perquè la participació activa de la base continuï mantenint 
l’entitat viva amb reunions, trobades, tallers i formacions, sigui 
quina sigui la realitat que ens posi per davant la pandèmia o d’altres 
situacions. Volem una base social empoderada que disposi de 
recursos per garantir que participen en l’entitat amb motivació per 
sentir-se com el que són: una peça clau. Volem una base confiada 
que dugui a terme accions transformadores que reivindiquen, 

construeixen i fomenten una justícia global real.

àrees

educació Per La Pau
Des de l’àrea d’Educació per la Pau, l’SCI Catalunya 

fem activitats educatives (tallers, cursos, materials pedagògics) 
per a les voluntàries de l’entitat i per a la societat en general 

tant a Catalunya com al món. 

Apostem per continuar concebent l’educació per la pau com a 
eina de transformació local des de la base, de manera inclusiva, 
interseccional i compartida amb altres col·lectius, entitats i xarxes 
a escala local i internacional. Volem continuar formant i educant 
la mirada crítica de totes les voluntàries que marxen i que arriben, 
dotant-les d’eines per entendre la realitat amb una perspectiva 
decolonial, antiracista, ecologista i feminista. treballem per 
continuar promovent una oferta formativa referent, crítica i de 
qualitat i per reforçar les borses de formadores pròpies com són la 

borsa de formadores de l’sCi i la borsa d’Entre[terres].

coMunicació
Des de l’àrea de Comunicació, l’SCI Catalunya som conscients 
que el que fem és la base del que som com a entitat i alhora 
que per transformar el que ens envolta hem de ser capaces 

d’explicar el canvi que proposem a la societat, a les activistes, 
a les entitats amb qui treballem, als mitjans i a les institucions.

Apostem per una comunicació que ens permeti fer sentir la nostra 
veu i aprofitar els espais de participació locals i internacionals. 
Volem teixir xarxa i donar suport a moviments afins nostres valors 
i multiplicar el seu abast. treballarem per incidir en la presa de 

decisions política en l’àmbit institucional.
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gestió
Des de l’àrea de Gestió, l’SCI Catalunya genera l’estructura
 organitzativa i econòmica sobre la qual es recolza l’entitat. 

En aquesta àrea hi recau la gestió econòmica i administrativa 
de l’associació, així com la definició dels processos interns de 
participació i de presa de decisions i l’establiment de xarxes 

amb organitzacions afins. 

Apostem per una gestió coherent amb els nostres valors on hi 
primi l’horitzontalitat, l’ètica de la cura i la democràcia interna. 
Volem continuar enfortint el vincle amb l’economia social i solidària 
per generar relacions econòmiques justes i sostenibles. seguim 
treballant en la necessitat de diversificar les nostres fonts de 
finançament. Apliquem la transparència i la democràcia interna com 
a elements imprescindibles de bon govern i exigim el mateix a les 

membres i entitats de la nostra xarxa.

Mediterrània
L’SCI Catalunya centra el seu treball a escala internacional en la Mediterrània, 
posant l’accent especialment en projectes solidaritat amb Palestina i el Sàhara 
Occidental a través del voluntariat, l’educació, l’activisme i la comunicació.

Apostem per mantenir la solidaritat a la mediterrània per crear una 
estratègia comunitària de resistència i denúncia de les vulneracions dels 
drets humans i dels pobles. Continuem recolzant les causes de Palestina i 
el Sàhara Occidental i els moviments de resistència popular que les lideren 
tant a escala local com internacional. Volem continuar cuidant la xarxa de 
partenariat a la regió i aconseguir amb noves membres des d’una lògica 

decolonial, feminista i ecologista.

territori 
L’SCI Catalunya té la seu a la ciutat de Barcelona, fet que fa que 

molta de l’activitat estigui centrada en aquesta ubicació, si bé té abast 
al territori de Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià i Andorra.

Apostem per aterrar la nostra tasca a la comunitat on estem ubicades:  
el barri del raval de Barcelona. A mitjà termini, volem tenir més presència 

a tot el territori català.

trebaLL en xarxa
L’SCI Catalunya es concep com a una peça d’un gran engranatge 
de canvi social i tenim clar que juntes la nostra força es multiplica.

Apostem pel treball en xarxa a escala local i internacional com a perspectives 
complementàries i equilibrades a través de la base social. Cal portar la 
nostra realitat i expertesa a l’escala internacional i traslladar una perspectiva 
internacionalista i global a l’activisme local. Volem ampliar la xarxa local amb 

agents de la societat civil organitzada, en especial els moviments soci.

eixos transversaLs
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En aquest marc estratègic hem volgut reforçar la relació entre les 
mirades transversals que considerem que cal destacar per aquests 
quatre anys que venen amb les àrees de treball de l’sCi per tal 
d’assegurar que els objectius estratègics incorporaven una manera 
aterrada d’assolir la transversalització d’aquestes mirades. Per això, 
aquesta edició del Marc Estratègic es presenta en format de quadre. 
A l’esquerra del quadre, en vertical, hi trobem les àrees de treball de 
l’SCI i, a dalt, en horitzontal, hi trobem les mirades que s’aplicaran 
a totes les àrees. Al mig de cada requadre hi trobem els objectius 
estratègics que resulten de la intersecció de les mirades transversals 
amb cada àrea. Finalment, els tres aspectes transversals - el trebaLL 
a La Mediterrània, el trebaLL aL territori i el trebaLL en 
xarxa - els trobareu destacats en color al quadre, en els objectius 

estratègics que els considerin.

objectius estratègics

ecoLogisMe antiracisMe  
i decoLoniaLisMeFeMinisMes

Garantim els camps 
de treball segurs i 

lliures de violències 
masclistes.

Obrim la participació 
en els camps a la 
diversitat a través 

d’un emplaçament 
inclusiu, equitatiu i 

representatiu.

Avaluem l’impacte dels 
projectes locals en les 

dones i el col·lectiu 
LGBTQI+.

Oferim eines i formació 
sobre sostenibilitat a 
totes les promotores 

dels camps.

Promovem els camps 
de proximitat.

Facilitem la mobilitat 
internacional 
sostenible.

sensibilitzem a les 
voluntàries i els donem 

eines per minimitzar 
la seva petjada 

ecològica.

Augmentem la diversitat 
d’orígens i cultures entre 
les participants a camps.

Participem en l’acció 
directa de solidaritat 

internacional 
amb Palestina i el 
Sàhara Occidental 

prioritàriament.

Consolidem la 
xarxa amb el Sàhara 

Occidental i Palestina.

Ampliem la xarxa a la 
Mediterrània des d’una 

mirada decolonial.

impartim formació 
en contra del discurs 
d’odi, els estereotips 
i la rumorologia amb 
relació als moviments 

migratoris.

Coneixem nous partners 
i sondegem projectes 
amb organitzacions a 

l’Amèrica Llatina.

treballem conjuntament 
amb el moviment 
feminista al Sàhara  

i Palestina.

voLuntariat internacionaL 
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Afavorim la connexió 
entre l’Akelarre i la 

resta d’activistes locals.

Millorem l’acollida de 
les noves persones de 
grups locals i cuidem 

el dia a dia dels grups. 

Afavorim la 
interconnexió entre els 
diferents grups locals 

per cohesionar la base 
social (sòcies, grups, 

junta, equip).

Garantim grups locals 
segurs i lliures de 

violències masclistes.

Participem en espais 
feministes internacionals.

involucrem les activistes 
locals amb el suport al 
moviment feminista a 

Palestina.

transversalitzem la 
lluita climàtica en tots 

els grups locals de 
l’entitat.

Establim eines per 
valorar i mesurar la 

sostenibilitat de/en les 
accions dels grups.

Prenem acció 
antifeixista noviolenta.

Facilitem la 
participació de 

persones amb risc 
d’exclusió social als 

grups.

Ens mobilitzem amb 
la societat civil en 

solidaritat amb Palestina 
i el Sàhara Occidental.

Facilitem aliances 
entre lluites amb lògica 

sud-sud, com la de 
Palestina amb el Sàhara 

Occidental.

donem suport als 
moviments Bds i 

Boycott Pro Sàhara 
Occidental.

activisMe LocaL

Assegurem la 
perspectiva feminista 

i interseccional en 
totes les formacions de 

l’entitat.

Fem sensibilització 
per una educació amb 
perspectiva de gènere 

a tots els nivells.

Oferim formacions 
interseccionals sobre 
feminismes i lluites 

LGBTQI+.

denunciem les 
vulneracions dels 

drets de les dones i 
persones LGBTQI+ 
a la Mediterrània i 

visibilitzem les seves 
lluites.

sensibilitzem a la 
societat civil sobre 

els temes claus 
de sostenibilitat i 

emergència climàtica. 

Vetllem per l’ús 
sostenible de materials 

i espais en totes les 
activitats formatives de 

l’entitat.

Creem consciència 
sobre l’impacte 

mediambiental de les 
accions de l’sCi.

Oferim formacions 
específiques 

presencials i/o en línia.

Oferim una educació 
per la pau centrada 
en els drets humans 

amb mirada 
antiracista, antifeixista, 

anticapitalista, 
decolonial i noviolenta.

Formem sobre la 
situació de Palestina 
i Sàhara Occidental i 
d’altres territoris de la 

Mediterrània

Fem sensibilització 
per una educació 

antiracista i decolonial 
a tots els nivells.

educació Per La Pau



38 39

Comuniquem amb 
perspectiva feminista.

donem més visibilitat als 
moviments feministes.

Compartim i 
promovem els 

protocols contra 
les violències i les 

agressions masclistes.

Promovem activament 
la mobilitat sostenible.

donem més visibilitat a 
moviments ecologistes.

Promovem el discurs 
ecofeminista.

Apliquem una política 
de tolerància zero al 

discurs de l’odi feixista 
i d’extrema dreta.

Creem consciència 
social sobre la causa 
Palestina i Sahrauí.

Exigim responsabilitat 
política institucional en 
la defensa dels drets 
humans a Palestina 

i el Sàhara Occidental.

coMunicació gestió

Continuem treballant 
per posar la vida 

i les cures al centre 
de l’entitat.

recollim informació de 
la petjada ecològica de 

l’organització.

Prenem mesures 
per reduir la petjada 

ecològica de 
l’organització.

Consumim de manera 
crítica, responsable i 

sostenible en el dia a dia 
de l’entitat.

treballem per obrir 
l’estructura 

de l’organització 
a la diversitat 
i assegurar la 

representativitat de 
més col·lectius i perfils 

en la junta i l’equip 
del sCi.
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seguiMent i iMPLeMentació gLossari

Aquest Marc estratègic estableix les línies que volem seguir pels 
pròxims quatre anys (2022-2025). No obstant això, la implementació 
del Marc es farà a partir del Pla d’Acció, que s’elaborarà durant el 

primer trimestre després de l’aprovació del Marc. 

Aquest Pla d’Acció marcarà les activitats que ens serviran per complir 
els objectius estratègics de l’entitat. A més, inclourà indicadors 
d’avaluació i seguiment per poder comprovar periòdicament el 

compliment dels objectius. 

El Pla d’Acció el faran la junta i l’equip tècnic amb la col·laboració 
dels grups locals i voluntàries empoderades que vulguin contribuir 
a aterrar les activitats per fer possible el Marc Estratègic 2022-2025. 

La intenció és aprovar el Pla d’Acció a l’AGO del març del 2022 i 
que tingui una durada de quatre anys. El seguiment del Pla es farà a 
través de reunions periòdiques de la junta, equip tècnic i grups locals.

En aquest apartat recollim algunes paraules clau que poden ser més des-
conegudes i que mencionem al llarg del Marc Estratègic:

actors cLau de L’sci cataLunya:

eQuiP tècnic: Persones 
treballadores contractades i 
remunerades per l’associació que 
s’encarreguen d’executar el pla 
d’acció, de tirar endavant el dia a 
dia i de fer seguiment dels acords 
polítics de la junta i de fer suport a 
la base social.
junta: Persones voluntàries i 
no remunerades de l’associació 
que són escollides en mandats 
de dos anys per l’assemblea 
de l’associació. s’encarreguen 
de portar la mirada política 
a l’organització i de trobar 
estratègies per aterrar-les. són 
també sòcies i part de la base 
social de l’entitat.
base sociaL: Persones 
voluntàries i/o activistes, no 
remunerades, que se sumen a 
l’entitat i hi participen activament 
en qualsevol de les seves àrees, 
projectes o accions. Per formar 
part de la base social no cal ser 
escollida per l’assemblea. Algunes 
de les activistes són també sòcies 
de l’entitat.

sòcies: Persones que donen 
suport a l’associació políticament 
a través de la participació en les 
assemblees i econòmicament a 
través d’una quota de sòcia anual. 
Algunes de les sòcies són també 
membres de la base social activa 
de l’entitat, d’altres participen de 
manera més puntual.
gruPs LocaLs: Grups 
d’activistes organitzats al voltant 
de temàtiques d’interès comú que 
s’encarreguen de pensar activitats 
per tal de fer que aquella temàtica 
tingui presència a l’associació i a la 
comunitat.
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esPais de ParticiPació ForMaLs de L’sci cataLunya

 
 
 

ParauLes cLau deL Marc estratègic 

Marc estratègic: document que 
orienta el camí que una organització 
vol seguir a mitjà termini, normalment 
durant els propers 3-5 anys. En el cas 
de l’sCi Catalunya, el marc té una 
durada de quatre anys.
PLa d’acció: document que 
aterra l’estratègia a mitjà termini de 
l’organització en uns objectius més 
específics i unes maneres concretes 
d’aconseguir-los en forma d’accions, 
activitats, projectes, etcètera. El pla 
d’acció de l’sCi Catalunya té una 
durada d’un any.
Mvv: Missió, Visió, Valors.
Missió: entesa com la raó de ser 
de l’entitat, allò que hem vingut a fer 
en aquest món, el nostre propòsit 
més profund, allò que ens diferencia 
d’altres organitzacions.
visió: entesa com la mirada que ens 
agradaria tenir del món com a sCi, el 
nostre somni a llarg termini, la nostra 
fita més llunyana a assolir. Si algun 
dia s’aconsegueix, l’organització 
deixarà de tenir sentit d’existir 
perquè haurem assolit el que volíem.

vaLors: entesos com aquells 
conceptes socials que defineixen 
l’entitat, els ideals amb els quals 
identifiquem i en els que basem 
les nostres maneres d’assolir la 
nostra visió i de portar a terme la 
nostra missió.
Mirades transversaLs: són 
aquells valors que com a entitat 
considerem importants i que pensem 
que ens cal treballar per assegurar-
nos que els portem a la pràctica.
àrees: enteses com els àmbits de 
treball que utilitzem per organitzar 
les tasques, accions, projectes i rols 
que tenim per portar a terme els 
objectius de l’entitat.
eixos transversaLs: són 
aquelles eines que ens és impossible 
d’aïllar en una àrea concreta, ja que 
considerem que cal tenir-les en 
compte en totes les tasques que 
duem a terme. 
objectius estratègics: entesos 
com les fites que ens marquem per 
als pròxims quatre anys.

ago: Assemblea General Ordinària. 
trobada anual de la base social de 
l’sCi Catalunya en què totes les 
membres de l’entitat poden revisar 
els aspectes estratègics i organitzatius 
de l’any anterior i debatre els de l’any 
següent i també es pot votar la junta 
de l’entitat. La base social té veu i les 
sòcies tenen veu i vot.

age: Assemblea General 
Extraordinària. Com l’Assemblea 
General Ordinària, però creada només 
quan cal debatre i/o aprovar alguns 
aspectes de l’entitat en un calendari 
que no encaixa amb el de l’AGO.
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