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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.


