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Presentació
Aquesta és una Memòria dels 5 anys de SUDS. Cinc anys de difícil i emocionant travessia. Cinc anys de construcció 
d’una associació feminista, internacionalista i solidària, compromesa amb la justícia global i la vida digna. Cinc anys 
treballant colze a colze amb organitzacions aliades, aquí i allà, amb dones i col·lectius que dibuixen cada dia noves 
formes de dignitat i rebel·lia front els mandats patriarcals. Cinc anys somniant possibles, qüestionant privilegis, de-
nunciant ocupacions, espolis i vulneracions de drets. Cinc anys apostant per espais conjunts d’articulació, proposta 
i incidència. Cinc anys de SUDS.

Aquesta Memòria és un agraïment a totes les persones que han estat amb SUDS aquests anys i un breu recorregut 
per aquesta travessia.

Anirem lluny sense recança
-i serem dues, serem tres.
Veniu, veniu, a la nostra barca,
les veles altes, el cel obert.

Juntes farem nostra la nit.
Maria Mercè Marçal

Qui som?
Som una associació que basa el seu treball en el compromís amb organitzacions socials i col·lectius que resisteixen 
front la vulneració dels seus drets. 

Treballem colze a colze amb xarxes, organitzacions, col·lectivitats i grups de base per promoure la justícia global, 
amb especial atenció en la defensa d’una vida lliure de violències patriarcals, racistes i colonialistes. Defensem la 
dignitat, la sobirania, els drets col·lectius i els béns comuns

Quines són les nostres línies 
estratègiques de treball? 

Feminismes 

Drets LGTBI

Defensa cos - territori

Pau i resistències front l’ocupació

Alternatives econòmiques

Empreses i drets humans
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Feminismes
Des dels feminismes diversos, que acullen sabers i llui-
tes de dones de diferents procedències, reivindiquem 
un model alternatiu de relacions socials, econòmiques, 
culturals, que posi en el centre la sostenibilitat del pla-
neta, la vida i els drets humans.  

Fem el nostre treball amb una perspectiva feminista 
construïda a partir d’un profund procés de transforma-
ció, que ens ha permès veure, entendre, explicar i inter-
pretar les realitats amb una altra mirada. Un procés que 
implica desprendre’s –a nivell personal i col·lectiu- d’es-
tereotips, concepcions i coneixements esbiaixats que 
ha consolidat la perspectiva androcèntrica i patriarcal. 
Així, el nostre treball conté desitjos, propostes, estratè-
gies, lluites i experiències de dones i de col·lectivitats 
no hegemòniques, invisibilitzades, discriminades, ex-
closes, que aporten diversitat, subversió i un profund 
poder transformador.

Feminismes contra les 
violències
La violència contra les dones és una de les principals 
vulneracions de drets humans, manifestació extrema de 
discriminació basada en les relacions de poder desiguals 
entre homes i dones. Transversal a totes les cultures i 
països, en àmbit públic i privat, de dimensió universal, 
amb múltiples formes i manifestacions, és part estructu-
ral del sistema patriarcal. 

On treballem i amb qui?

XARXA INTERNACIONAL PER UNA VIDA LLIURE 
DE VIOLÈNCIES MASCLISTES

“Hem fet de la sororitat el lloc de la nostra política, per 
explicar la història de les nostres resistències i col·locar 
les dones, i les seves experiències, al centre...Les dones 
estem en moviment. El caminar ens ha donat la dimen-
sió de quantes som en aquest despertar col·lectiu que 
protagonitzem, per nomenar-nos i nombrar el món que 
volem. Per això, prenem els carrers i ens reconeixem les 
unes en les altres. 
Aquestes són les lleis de les dones: que les altres, totes, 
estiguem fora de perill. 
No volem ser valentes, som lliures.”

Extracte del Manifest fundacional de la Xarxa Interna-
cional d’organitzacions feministes d’Amèrica Central i la 
Mediterrània per una vida lliure de violències.

La xarxa és una expressió de solidaritat internacio-
nal, conformada per organitzacions feministes d’El 
Salvador, Guatemala, Hondures, Marroc, Palestina i 
Catalunya. És un espai de reconeixement, aprenentat-
ge, intercanvi d’estratègies, d’incidència, prevenció,  i 
acompanyament, per avançar en una vida lliure de 
violències masclistes.  Els processos de violència han 
de ser reparats i sanats, i els models de gestió defi-
nits des de les pròpies dones són profundament vàlids i 
transformadors. És amb aquesta orientació que la xarxa 
treballa: per un reconeixement dels sabers i les pràcti-
ques de vida que les dones teixim, creem i sostenim en 
tots els llocs del món. Un ordre que s’expressa a través 
de la sororitat i l’autoritat de les dones com a pràctica 
política.   

A més de SUDS, les altres membres de la xarxa són:

Actoras de Cambio (Guatemala) – impulsa un procés 
polític i social de llarg abast per trencar el silenci, sanar 
i recuperar la memòria dels crims sexuals comesos de 
forma sistemàtica contra dones maies durant la gue-
rra i també en l’actualitat. Han acompanyat les dones 
que van testificar en el judici a Rios Montt per genocidi 
(2013) i en els processos de sanació de dones quekchís 
en el judici per esclavitud sexual a Sepur Zalco (2016).

AMDF –Association Marocaine pour les Droits des 
Femmes (Marroc)– feminista i autònoma. Realitza ac-
cions de promoció, sensibilització i defensa dels drets 
de les dones i els drets humans. Promoció de la igualtat 
i la no discriminació a través de les polítiques públiques, 
les lleis i les pràctiques, i lluita contra la violència de 
gènere. Fa un treball de proximitat a través dels centres 
d’escolta, que ofereixen suport emocional, assessoria 
legal i formació a dones que viuen situacions de violèn-
cia. 

Calala – Fons de Dones (Catalunya) - busca enfortir 
els moviments feministes i de dones, a través de dona-
cions per recolzar iniciatives i accions de grups de base 
a Amèrica Central i l’Estat espanyol.  Feminista, promou 
els drets, la participació i l’empoderament de les dones.

CDM- Centro de Derechos de Mujeres (Hondures) 
–feminista, autònoma, crítica, propositiva, lluita per 
enfortir l’autonomia, l’exercici i el gaudi dels drets, la 
ciutadania, la igualtat i la justícia per a les dones. Acom-
panya i treballa amb dones que viuen situacions de 
vulnerabilitat, que enfronten violacions dels seus drets 
(sexuals, laborals, violència…), dones organitzades en 
estructures locals com a promotores de salut, campero-
les, obreres, totes elles defensores dels drets humans. 

Mains Solidaires (Marroc) - feminista, local, autònoma. 
Promou els drets de les dones a la província de Lara-
che, i també a escala nacional, segons els principis de 
democràcia, igualtat i no discriminació entre els gène-
res. Lluita contra l’obscurantisme i promou una cultura 
de tolerància, respecte i pau.
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ORMUSA (El Salvador) – Treballa pel reconeixement i 
exercici dels drets humans de les dones en comunitats 
rurals i urbanes.  En la prevenció, atenció, visibilització 
de la violència contra les dones,  la misogínia subjacent  
i  lluita contra els feminicidis. La seva opció feminista 
es planteja com una teoria de canvi i també com una 
pràctica de vida: “La utopia de les dones per construir 
una societat realment democràtica i justa”.

Tamaia (Catalunya) - genealogia activa de dones que 
han treballat en la defensa de la llibertat i els drets de les 
dones front la violència patriarcal. Dóna suport a dones 
que volen sortir de l’engranatge de la violència, acom-
panyant-les, de forma singular i respectuosa, mentre 
transiten en aquest camí de llibertat. Duu a terme pro-
grames de formació, prevenció i sensibilització per era-
dicar la violència en el nostre context cultural.

UPWC - Union Palestinian Women’s Committees 
(Palestina)- organització de dones de base, part acti-
va del moviment de dones palestines i del moviment 
contra l’ocupació de Palestina per part d’Israel. Promou 
l’enfortiment i la participació social i política de les do-
nes. 
  

Algunes accions de la xarxa:

• DESMUNTANT EL RELAT – NARRADORES EN 
CLAU FEMINISTA

Expressions narratives diverses com a formes de 
deconstruir el relat patriarcal i generar relats alter-
natius per ésser i viure lliures de violències:

-  A través del teatre, Pamela Palenciano -No solo 
duelen los golpes-, desarma els mites de l’amor 
romàntic, la gelosia i les relacions de parella tòxi-
ques alhora que fa un recorregut pels privilegis de 
l’heteropatriarcat i el capitalisme.

-  Antoinette Torres d’Afroféminas, reivindica l’em-
poderament comunicatiu dels feminismes per con-
trarestar “la veritat” creada per les narratives dels 
mitjans de comunicació dominants, i visibilitzar el 
racisme.  

-  Amb la sèrie d’animació Eres una caca, Lula Gó-
mez proposa l’humor com a eina per desmuntar la 
ficció patriarcal.

-  Marta Selva, de Drac Màgic, ens diu que la violèn-
cia és estructural, però també és estructurant, ja que 
acaba sent el ressort a través del qual es resolen els 
conflictes. També l’antifeminisme, o la misogínia, són 
estructurants, perquè és el que segueix donant he-
gemonia a un model, no només social, sinó també 
econòmic, moral, ètic i polític.
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• VÍDEO: SEMBREM FEMINISMES – LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA EXPLICADA EN 90 SEGONS

Edició i producció d’un vídeo, en el marc de la campan-
ya contra la No Violència cap a les Dones i les Nenes, 
sobre les causes estructurals de les violències masclis-
tes i les propostes dels feminismes per a eradicar-les. 

OBSERVATORI ORIGEN

L’Observatori Regular per la Igualtat de Gènere en No-
ticiaris (ORIGEN) vol contribuir a eradicar els discursos 
mediàtics que legitimen la violència patriarcal. Aquests 
discursos mediàtics són violència simbòlica, part de la 
base de la piràmide de les violències que passen nor-
malment desapercebudes. Per assolir el seu objectiu, 
ORIGEN analitza la cobertura dels informatius diaris 
que les principals televisions, públiques i privades de 
Catalunya i de l’Estat (TV3, TVE, Antena 3, Telecinco, 
La Sexta i Cuatro), emeten sobre les agressions que 
viuen les dones, tant autòctones, com immigrades o les 
que viuen al ‘Sud’. Aquesta anàlisi es concreta en uns 
apunts amb recomanacions i bones pràctiques per mi-
llorar el relat informatiu sobre la violència masclista.

ORIGEN ofereix formació per a l’abordatge comunicatiu 
de les violències masclistes per tal d’aportar eines teòri-
ques i pràctiques sobre el tractament de la informació 
amb perspectiva de gènere i per transformar la visió, 
sovint estereotipada, que s’emet sobre les dones que 
viuen violències.

ORIGEN ha rebut el Premi de Comunicació del Consell 
de la Joventut de Barcelona, l’any 2016.

Dones de Mama Maquin, que treballen pel dret a una 
vida sense violències. Foto: Ester Pérez Berenguer
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FEMINISMES CONTRA LES VIOLÈNCIES

Projectes realitzats:  7 projectes 
Col·lectius, organitzacions i institucions amb 
els que treballem:

Organitzacions de dones i moviment feminista: 
Tamaia, Calala, Mujeres Pa’lante, Sindillar, Genera, 
Conexus, El Safareig, Dones juristes, On són les 
Dones, Gogara, Novembre Feminista, Plataforma 
contra las Violencias de Género, Mujeres con Voz, 
Surt, Almena Cooperativa Feminista.

Institucions: Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) –Observatori de la Cobertura de Conflictes– 
Facultat de Comunicació, Màster de Comunicació 
i Gènere. Universitat de Barcelona

Institut Català de les Dones, Àrea d’Igualtat i Ciuta-
dania de la Diputació de Barcelona, PIADS (Punts 
d’Informació a les Dones), Àrea de Feminismes, 
LGTBI i cicle de vida – Ajuntament de Barcelona, 
Agència Catalana de Cooperació, Ajuntament de 
Barcelona.

Consell de L’Audiovisual de Catalunya. Observa-
tori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, 
Col·legi de Periodistes de Catalunya, Sindicat de 
Periodistes

Periodistes i comunicadores: Xarxa Internacio-
nal de Periodistes amb visió de Gènere

Agències i Mitjans de comunicació: SEMLac 
(Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica 
y el Caribe), TV3, Tele5, El País, La Vanguardia.

Dones que han viscut o viuen violències.

Activistes contra la Islamofòbia de gènere.

Recursos econòmics destinats: 345.244€

Feminismes diversos

El feminisme hegemònic occidental és part de la cons-
trucció colonial del món basada en una relació de do-
minació estructural i de privilegi del nord sobre el sud1. 
Tant en la teoria com en la pràctica política, el femi-
nisme hegemònic universalitza la categoria de dona, 
blanca, occidental, de classe mitja, heterosexual, sense 
considerar altres vivències condicionades per la raça, 
la classe, la sexualitat, o la geopolítica. Parteix de la 
idea que existeix “una subordinació comuna de totes 
les dones” i concep les seves propostes com a univer-
salitzables, ignorant i ocultant les diferències i, per tant, 
les demandes i propostes de les “altres”, les racialit-
zades, empobrides, migrants, indígenes, musulmanes, 
amb sexualitats dissidents, etc. Les prioritats de les 
dones occidentals passen a ser reivindicacions univer-
sals, traslladant així l’agenda del feminisme blanc a les 
dones d’altres latituds del món. Per això és urgent i ne-
cessària la descolonització dels feminismes, per revisar 
privilegis, establir diàlegs de sabers, per apropar-nos 
des de l’horitzontalitat i el reconeixement a propostes 
feministes construïdes des de coneixements i experièn-
cies vinculats a cosmovisions no occidentals. Sabem 
que hi ha altres formes de pensar la vida. I des d’aquest 
emplaçament sorgeix l’oportunitat de crear aliances es-
tratègiques entre els diversos feminismes per fer front al 
patriarcat, profundament imbricat amb el sistema colo-
nial neoliberal global.

Amb la vocació de dialogar i articular resistències junt 
amb feminismes anticapitalistes i descolonitzadors, 
SUDS assumeix la proposta de Mohanty2 de fer-ho 
des del coneixement situat, des de baix, des de les ex-
periències quotidianes i les lluites que es produeixen 
a cada racó del món. En paraules de María Galindo3, 
“..som una construcció complexa de subjectes polítics 
heterogenis, connectats per somnis i rebel·lies comu-
nes. Necessitem repensar i construir el lloc dels femi-
nismes en la lluita social. Redefinim el feminisme com 
el conjunt de lluites col·lectives i individuals protago-
nitzades per les dones contra tota classe de mandats 
patriarcals, a escala planetària, en diferents èpoques i 
contextos socials i culturals. Lluites ancestrals de des-
obediència que han tingut lloc en diferents latituds de 
manera simultània i paral·lela”.

1 Ens referim a un Sud i a un Nord no geogràfics sinó metafòrics: el 
Nord com a hegemonia i poder, el Sud com a metàfora del patiment 
sistemàtic produït pel capitalisme, el colonialisme i el patriarcat. És 
també el sud que existeix al nord, els grups de persones excluides, 
marginades, discriminades, als països rics. I també parlem d’un nord 
global al sud: les elits que es beneficïen del capitalisme global.
2 Mohanty, Ch. T. (2008b) “De vuelta a “Bajo los ojos de Occidente”: 
La solidaridad feminista a través de las luchas anticapitalistas”, en 
Suárez, L. Y Hernández, A. Descolonizando el feminismo. Teo-
rias y prácticas desde los márgenes. Colecc. Feminismos, Cáte-
dra. 
3 Galindo, María (2015) La revolució feminista es diu Despatriarcalit-
zació, ACSUR 

Feminismes, Sabers del Sud. Foto: Ester Pérez Berenguer
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Alguns dels projectes i activitats d’aquesta 
línia estratègica de treball:

TALLERS DE FOTOGRAFIA I VÍDEO  PARTICIPATIU 

La fotografia participativa és una eina poderosa que in-
flueix en la percepció pública del què està passant. La 
imatge és fonamental per crear narratives i creences. 
Sovint les imatges que ens arriben sobre col·lectius no 
hegemònics, subordinats o exclosos no són històries 
explicades en primera persona, perquè ni les càmeres 
ni el discurs estan a les seves mans. Per això, és im-
prescindible la presa de paraula i, per això, les persones 
participants en els tallers s’autorepresenten a través de 
les imatges que elles mateixes prenen.

Els tallers de fotografia participativa són, sobretot, ei-
nes d’expressió, creació de comunitat i reconeixement. 
Amb aquesta metodologia generem reflexió sobre els 
filtres culturals, ideològics i iconogràfics que operen en 
la nostra cultura visual i la posició de poder/no poder 
des d’on es fa una fotografia, ja que creiem que aques-
tes dades invisibles influeixen en el camí d’impacte i co-
municació que la imatge emprèn pel món.

El vídeo participatiu és un procés de creació col·lectiva 
de documentals de contingut social.  Aquesta metodo-

logia permet a les persones, després d’una breu forma-
ció on adquireixen coneixements bàsics de realització 
audiovisual, fer un documental que parli sobre la seva 
pròpia realitat. El resultat solen ser documentals senzills 
tècnicament però que permeten donar la paraula a les 
persones que l’han realitzat.

CICLE DE SABERS DEL SUD: COMUNIC-ART 
FRONT LES VIOLÈNCIES PATRIARCALS

Per trencar amb la invisibilització i estereotips negatius so-
bre el Sud i les seves gents, posem en marxa el Cicle de 
Sabers del Sud, jornades de debat i reflexió que pretenen 
fomentar reconeixements i aprenentatges de sabers del 
sud i compartir experiències artístiques i comunicatives de 
dones feministes llatinoamericanes davant els contextos 
de violència i criminalització cada vegada més adversos 
per a les dones i col·lectivitats dissidents. 

Dame permiso espíritu del camino
regalame permiso
para caminar
por este sendero de cemento
que abrieron en tu ombligo
por esta autopista de viento
que corta el silencio
permiso también a ustedes
pájaros que rompen el tímpano del acero
permiso piedras
permiso plantas
permiso animales que resisten en la neblina.
Dejame pasar camino
dejá que esta rabia que desorbita mis ojos
se me salga en palabras dulces,
palabras finas, zarandeadas, reventadas,
dejame pasar
que mi voluntad no se pierda
dejame cruzar el barranco, la hondonada,
dejame por favor regresar a mi casa
antes de que los volcanes canten
antes de que el discurso de los cerros
escupa en nuestras bocas

Rosa Chávez,
poeta guatemalteca maya K’iche Kaqchiquel

Foto: Ester Pérez Berenguer
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DIÀLEGS DE SABERS DIVERSOS – FEMINISMES 
DECOLONIALS  
 
Espai de diàleg, de pensament crític i reflexió sobre 
l’activisme feminista, des d’una mirada decolonial, que 
ha permès repensar i sacsejar consciències. Quatre do-
nes de diferents orígens, amb experiències d’activisme 
i trajectòries de vida diverses, però totes elles traves-
sades per múltiples i simultànies discriminacions (gè-
nere, classe, raça, opció sexual...) plantegen les seves 
propostes crítiques amb el sistema - món colonial ca-
pitalista, racista, patriarcal, que queden plasmades en 
un vídeo.

DONES, FEMINISMES DIVERSOS I DRETS 
COL·LECTIUS

Hem elaborat aquest dossier per donar a conèixer, a 
través d’una breu lectura, alguns feminismes diversos: 
feminisme comunitari, postcolonial i decolonial, ecofe-
minisme i feminismes de l’Orient Mitjà. El nostre pro-
pòsit és apropar-nos i visibilitzar resistències de dones 
d’arreu del món, els seus orígens, les seves motiva-
cions, els seus referents. 

FEMINISMOS DIVERSOS 

FEMINISMES DIVERSOS

Projectes realitzats: 11 projectes
Col·lectius, organitzacions i institucions amb 
les que treballem:

Organitzacions i  moviment feminista: Ca la 
Dona, Plataforma Contra les Violències de Gène-
re, Labonne – Centre de Cultura de Dones-, Calala 
– Fons de Dones-, Actoras de Cambio (Guatema-
la), Mujeres Creando (Bolívia) Mídia Ninja (Brasil), 
Alma Preta (Brasil)

Altres moviments i organitzacions: Moviment de 
Solidaritat amb Palestina, Aigua és Vida, Irídia, No-
vact, SOS Racisme, ACAPS, Unitat contra el Ra-
cisme el Feixisme, CIEMEN, Observatori del Deute 
en la Globalització –ODG-, Ecologistes en Acció, 
Institut de Drets Humans de Catalunya – IDHC-, 
Arquitectes sense Fronteres i Col·lectiu Punt 6.

A títol individual: Defensores de Drets Humans, 
Ecologistes, Feministes, Pensadores i poetes: Lo-
lita Chávez Ixcaquic i Lorena Cabnal (Guatemala), 
Soraida Hussein (Palestina) Jadiyetu Mohtar (Re-
pública Saharaui), María Galindo (Bolívia) Jihan 
Gearon (Poble navajo), Rosa Chávez  (Guatemala), 
Diana Avella (Colòmbia), Bea Cantero, Paqui Pero-
na, Sonia Herrera, Sirin Aldbi, Úrsula Santa-Cruz, 
Activistes contra la Islamofobia.

Institucions: Espai Avinyó, Born – Centre de Cul-
tura i Memòria Històrica- MACBA, Casa Amèrica, 
Àrea d’Interculturalitat – Ajuntament d ee Barcelo-
na- Institut Català de les Dones, Àrea d’Igualtat - 
Diputació de Barcelona.– Diputación de Barcelona

Mitjans de Comunicació: TV3, Diario Público, 
Diari Ara, la Directa, Diari La Jornada, El País.

Recursos econòmics destinats: 145.980€
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Drets LGTBI
La perspectiva feminista que transversalitza el nostre 
treball implica desprendre’ns d’estereotips que con-
soliden una mirada col·lectiva androcèntrica i patriar-
cal i, en conseqüència, heteronormativa. Acostar-nos 
a col·lectius i organitzacions que fugen d’aquesta mi-
rada hegemònica i aquest imaginari col·lectiu és apro-
par-nos, en la majoria dels casos, a grups i comunitats 
vulnerables i discriminats. El col·lectiu LGTBI és, sens 
dubte, un d’ells i SUDS aborda la seva problemàtica en 
països com Cuba i Hondures.

Dos països amb contextos ben diferents que reque-
reixen distintes estratègies, però que conflueixen en 
haver d’abordar les causes subjacents de la violència 
basada en prejudicis relacionats amb l’orientació se-
xual i la identitat de gènere de persones que desafien 
les normes de gènere tradicionalment acceptades per 
la societat. Això inclou impulsar polítiques no discrimi-
natòries i realitzar campanyes públiques per promoure 
la consciència i el respecte dels drets humans de les 
persones  LGTBI, a fi de combatre els prejudicis que 
sustenten aquesta violència.

En resum, des de SUDS volem acompanyar i donar 
suport als processos de les organitzacions i col·lectius 
locals que busquen avançar en la construcció d’un nou 
imaginari social de respecte a la diversitat, i en l’enfor-
timent de les persones joves LGTBI, per promoure els 
seus drets i deconstruir una herència cultural que causa 
discriminació i exclusió de la població LGTBI.

On treballem i amb qui?

Hondures

En general, en la societat hondurenya persisteixen prin-
cipis arrelats d’heteronormativitat, jerarquia sexual, bi-
narisme de sexe i gènere i una forta misogínia. Aquests 
elements, combinats amb una intolerància generalitza-
da cap a persones amb orientacions sexuals, identitats i 
expressions de gènere no normatives i cossos diversos, 
legitimen la violència i la discriminació cap als col·lec-
tius LGBTI. Així, la violència contra persones LGBTI és 
conseqüència d’un context cultural que no accepta, i 
que de fet castiga, les sexualitats i les identitats no nor-
matives i els cossos que no s’ajusten als estàndards de 
corporalitat femenina o masculina. Existeix, per tant, un 
vincle inherent entre la discriminació i la violència contra 
les persones LGBTI.

Movimiento de Diversidad en Resistencia (MDR)

El MDR neix l’any 2010 per iniciativa d’un grup de per-
sones de la comunitat LGTBI compromeses amb la lluita 
pel respecte i l’exercici ple dels drets humans basats en 
l’orientació sexual i identitat de gènere. És un moviment 
de la diversitat sexual que desenvolupa accions i pro-
postes encaminades a garantir la participació política i 

la normalització de la comunitat LGTBI, i la transforma-
ció de la cultura heteropatriarcal a Hondures. El MDR és 
àmpliament reconegut al país per promoure activament 
la reivindicació dels drets, interessos, llibertats i dignitat 
de les persones LGTBI.

Cuba

A Cuba, malgrat que s’han produït grans avenços en 
educació integral de la sexualitat i drets sexuals, acon-
seguits gràcies al treball realitzat principalment per 
CENESEX en coordinació amb organitzacions de la so-
cietat civil,  encara persisteixen problemàtiques, tabús 
i discriminacions al col·lectiu LGTBI, que tenen com a 
resultat l’anul·lació o el menyscapte de la igualtat da-
vant la llei i del reconeixement i gaudi de l’exercici de 
ciutadania i els drets humans. Això implica  una escassa 
o nul·la mobilitat social per a les persones LGTBI, limita-
des garanties en l’àmbit simbòlic i material que el marc 
social proveeix, l’exposició a situacions de violència en 
l’àmbit familiar, laboral, social i educatiu, la no participa-
ció en la vida social, política i cultural, a més d’un molt 

Foto: Ester Pérez Berenguer
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limitat accés al mercat laboral, l’educació, les tecnolo-
gies, al sistema de salut i seguretat ciutadana.

CENESEX

El Centro Nacional de Educación Sexual forma part del 
Ministeri de Salut Pública de Cuba des de l’any 1989. 
Entre les seves activitats, el CENESEX realitza projectes 
d’investigació i desenvolupament comunitari, així com for-
mació en la Universitat Mèdica de La Habana. Promou la 
salut i els drets sexuals i ofereix serveis d’atenció a nens, 
nenes i adolescents que han patit abús sexual. Coordina 
també el Programa Nacional d’Educació Sexual i la Jorna-
da Cubana contra la Homofòbia.

CENESEX fa una aposta activa i compromesa amb po-
lítiques públiques que afavoreixin els drets de les dones 
i les sexualitats diverses, i per ampliar la consciència i 
sensibilització social i ciutadana envers la llibertat i la 
diversitat sexual. Realitza programes, campanyes i ac-
cions socials, educatives, polítiques i culturals per defen-
sar el respecte a la lliure i responsable orientació sexual i 
identitat de gènere.

DRETS LGTBI

Projectes realitzats: 7 projectes
Col·lectius, organitzacions i institucions amb 
les que treballem: 

Col·lectius i organitzacions a Cuba: Red ORE-
MI de Mujeres Lesbianas de La Habana. Redes 
Sociales Comunitarias Cubanas “Red de Trabajo 
Social por la Educación Integral de la Sexualidad” 
y “Red Humanidad por la Diversidad”, estudiants i 
activistes LGTBI de Cuba. 

Institucions: Facultat de Comunicación de la Uni-
versidad de la Habana, Instituto Superior de Dise-
ño Industrial (La Habana), Universidad de Ciencias 
Informáticas de La Habana

Col·lectius i organitzacions a Hondures: Col·lec-
tiu LGTBI garífuna OFRANEH (Organización Fra-
ternal Negra de Honduras) i lenca de COPINH 
(Consejo Cívico de Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras), Movimiento de la Diver-
sidad en Resistencia (MDR), Centro de Derechos 
de Mujeres – Honduras. Radios Comuntarias Hon-
dureñas.

Institucions: Ajuntament de Barcelona – Direcció 
de Cooperació per la Justícia Global i Àrea de Fe-
minismes, Drets LGTB i Cicle de Vida. 

Recursos econòmics destinats: 196.376€
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Defensa de 
Cos i Territori 
La defensa del territori és una forma de resistència de 
les poblacions indígenes i originàries per preservar els 
recursos naturals i els béns comuns: la terra, l’aigua, els 
boscos, les selves. Una lluita que s’accentua a mesura 
que es promou i incrementa la concessió de conques 
hidrològiques, del sòl i el subsòl, a grans empreses de 
capital nacional i transnacional, per a la seva explotació. 

Les poblacions originàries tenen com objectiu de les 
seves lluites mantenir la naturalesa com un bé comú i 
col·lectiu i no com un bé privat per a ús especulatiu. Al 
mateix temps, la defensa del territori recupera i manté la 
memòria i les formes culturals d’organització socio-polí-
tica dels pobles indígenes perquè els recursos naturals, 
especialment l’aigua, tenen un significat articulador del 
territori en les seves cosmovisions. 

En aquest marc, les defensores de drets humans estan 
en primera línia promovent una vida lliure de violències i 
al mateix temps defensant les seves comunitats davant 
la destrucció provocada per grans projectes hidroelèc-
trics o miners, que devasten l’entorn i acaben amb les 
formes organitzatives, la cultura i la vida de les pobla-
cions originàries. Així, les defensores són dones actives 
que no només defensen els seus drets, sinó també els de 
les seves comunitats, organitzacions i moviments, enca-
minant les seves lluites a la protecció de drets civils, po-

lítics, econòmics, socials, culturals, ambientals, sexuals 
i reproductius. 
Pel seu paper d’interpel·lació del poder establert, tant 
a nivell local com nacional i global, les dones defenso-
res i les seves organitzacions són vistes com una ame-
naça perquè qüestionen i posen en risc l’estructura de 
discriminació basada en el gènere i tots els privilegis i 
poder que genera, i també perquè evidencien el perju-
dicial que és per a la humanitat el continuar sostenint 
un sistema depredador de la vida en el planeta. Un sis-
tema que té la seva expressió concreta en l’accionar 
d’empreses de capital transnacional, que operen en 
connivència amb els poders locals per obtenir enormes 
beneficis de l’espoli dels recursos i les formes de vida 
de les poblacions originàries, sense que aquests bene-
ficis tinguin cap mena de repercussió en les vides de 
les comunitats, que acaben encara més empobrides. 
Per tot això, les defensores estan en situació de risc, 
amenaçades, perseguides i criminalitzades, i precisen 
d’espais d’enfortiment, protecció, cura i seguretat. 

On treballem i amb qui?

Guatemala

En aquest país centreamericà treballem per protegir i 
assegurar l’exercici dels drets socials i polítics de les 
dones i les comunitats a Santa Cruz de Barillas, Santa 
Eulàlia, San Mateo Ixtatán, en el Departament de Hue-
huetenango. El nostre suport a l’Asociación de Mujeres 
Aq’ab’al i altres organitzacions de dones de base contri-
bueix a enfortir la resistència i protecció de defensores 
de drets humans perquè exerceixin la seva acció amb 
seguretat, a través de processos de sanació, recupera-
ció i autocura per fer front a les violències a què s’en-
fronten. En aquest sentit, Aq’ab’al ha elaborat protocols 
de seguretat feminista col·lectiva per al conjunt de la 
comunitat, proporciona atenció psicosocial  i acompan-
yament legal per accés a la justícia de dones que viuen 
violències, i organitza accions d’incidència política i co-
municació per al públic en general per donar a conèixer 
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i  posar en valor la tasca de les defensores de la vida 
– defensa del seu cos i del seu territori-. També porta 
a terme formacions i tallers sobre drets sexuals i drets 
reproductius dirigits a homes i dones joves, i campan-
yes de sensibilització per a la prevenció de l’embaràs en 
nenes i adolescents.   

Alguns dels projectes i activitats d’aquesta 
línia estratègica de treball:

Exposició Fotogràfica DEFENSORAS

Amb aquesta exposició hem volgut mostrar, compartir 
i fer una reflexió conjunta sobre experiències de lluita 
contra les violències de dones indígenes maies (Guate-
mala), i lenques i garífunes (Hondures), a través de 17 
fotografies de gran format i alta qualitat. 

Les Defensores saben que no es pot lluitar pels drets 
de les seves comunitats si no aborden també els seus 
drets com a dones, enfrontant-se a les violències en 
l’àmbit familiar, institucional, comunitari, i simbòlic. Tal i 
com elles diuen, lluiten pel cos-territori. I ho fan des de 
la dignitat.

L’exposició ha format part del XIV Fòrum contra les 
Violències Masclistes i del Festival de Fotografia Docu-
mental DOCField.

DEFENSA COS-TERRITORI 

Projectes realitzats: 4 projectes
Col·lectius, organitzacions i institucions amb 
els que treballem:
Dones defensores de drets humans, lidereses i ac-
tivistes, dones supervivents de violències, dones 
criminalitzades i amenaçades pel seu activisme 
com a defensores

Organitzacions de dones indígenes maies i de 
defensores de drets humans: AGIMS, AMISMA-
XAJ, Asociación Mujeres de Aq’ab’al, Red de Sa-
nadoras Ancestrales del Feminismo comunitario 
(Guatemala), Alternativas Pacíficas A.C. (ALPAZ) 
(México). Colectiva de Mujeres para el Desarrollo 
Local (El Salvador), Consorcio para el Diálogo Par-
lamentario y la Equidad de Oaxaca (México), JASS 
Mesoamérica. Unidad de Protección a Defensoras 
y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala 
(UDEFEGUA), Organizaciones Garífunas e Indígenas 
– Campesinas: OFRANEH i COPINH.

Autoritats Comunitàries Ancestrals

A Catalunya: Plataforma Unitària Contra les 
Violències de Gènere, Labonne – Centre de Cultu-
ra de Dones, Lafede.cat – Organitzacions per a la 
Justícia Global, Calala - Fons de Dones.

Festival de Fotografia Documental – DOCFIELD
Universitat de Barcelona – Facultat de Dret

Institucions: Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD), Institut Català de les 
Dones (ICD), Diputació de Barcelona
 
Recursos econòmics destinats: 222.833€

Foto: Ester Pérez Berenguer

Foto: Ester Pérez Berenguer
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Pau  
i resistències 
front 
l’ocupació
“La nostra esperança no és només acabar amb l’ocu-
pació israeliana, en el que la majoria de les palestines i  
palestins coincidim. Es necessari també pensar en una 
vida sense violència, amb llibertat, amb justícia per les 
dones i  per totes les formes diferents de pensament”  

Salam Handam , activista palestina

SUDS, com organització activa dins del Moviment de 
Solidaritat amb Palestina, se suma a les  denúncies 
de les polítiques il·legals d’ocupació, colonització i 
apartheid que l’Estat d’Israel està duent a terme a 
Palestina des de la Nakba (catàstrofe en àrab), l’any 
1948.  

Denunciem la impunitat amb que l’Estat d’Israel viola 
els drets humans i el dret internacional, i el seu enri-
quiment a costa de l’ocupació i la colonització de Pa-
lestina. Denunciem que sigui  exportador d’armes que 
han estat prèviament provades sobre la població civil 
palestina, que continuï negant el dret al retorn a prop de 
8 milions de persones refugiades, mentre que segueix 

la construcció del mur de separació i l’expansió d’as-
sentaments il·legals a Cisjordània.

Israel es presenta al món com un país democràtic, quan 
en realitat és un estat racista que sotmet la població 
palestina a un règim d’apartheid i bloqueja il·legalment 
la Franja de Gaza, que s’ha denominat “la presó a cel 
obert més gran del món”.

Però, sobretot, denunciem les complicitats que els governs 
de l’anomenada comunitat internacional tenen en matèria 
de relacions comercials, militars, polítiques, acadèmiques, 
esportives i culturals, que  fan possible que el sionisme 
més reaccionari decideixi sobre el futur de Palestina mentre 
aquesta s’afebleix i augmenta el seu sofriment.  

On treballem i amb qui?

Palestina

La discriminació que viuen les dones palestines és pro-
ducte dels violents procediments de l’ocupació militar 
il·legal israeliana, que afecta a tota la població palestina en 
general i a les dones en particular, i del sistema patriarcal 
tradicional de la societat palestina. És l’anomenada “doble 
ocupació”: la del cos i la del territori.
Treballem amb organitzacions del moviment feminista pa-
lestí que, des d’una mirada social i política, aposten per 
donar resposta a les demandes socials, econòmiques i 
culturals de grups vulnerabilitats, i treballar per un allibe-
rament nacional que no posposi els drets de les dones, i 
que tinguin veu en el procés de creació de l’estat palestí.

Union Palestinian Women’s Committees (UPWC) i 
Women’s Affairs Technical Committees (WATC)

A través dels projectes amb aquestes organitzacions, 
promovem l’accés, protecció i defensa dels drets 
econòmics, socials, culturals i polítics de les dones per 
reforçar i ampliar la seva participació a la vida públi-
ca i en els processos de presa de decisions sobre les 
polítiques que es duen a terme a Palestina. Es tracta 
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de modificar la legislació i les polítiques existents per 
garantir una efectiva equitat de gènere i la participació 
de les dones en tots els àmbits, a nivell social i polític.
Així, el nostre treball contribueix a:

1. Millorar el funcionament dels òrgans de govern lo-
cals a Palestina a través de la promoció de la parti-
cipació de les dones en els Consells Locals a diver-
sos municipis de  Cisjordània i Gaza.

2. Afavorir la inserció de les dones en la vida econòmi-
ca a través de cooperatives en els municipis de Beit 
Fourik, Awarta, Odala i Beita, a Cisjordània.

A Palestina les cooperatives contribueixen a millorar 
l’economia de moltes famílies i comunitats, i són també 
estratègiques per generar un mercat local que permeti a 
l’economia palestina no dependre de la producció d’Is-
rael, tal i com Palestina es va veure obligada a signar el 
1993 en els Acords d’Oslo. Les cooperatives són, per 
tant, una forma de subsistència quan l’exèrcit tanca les 
fronteres i una estratègia de resistència no violenta de 
la població palestina enfront de l’ocupació. 

Catalunya

SUDS participem des de 2014  en  la Coalició Prou Com-
plicitat amb Israel (CPCI), que és un espai de coordina-
ció de moviments socials, col·lectius, organitzacions i 
persones que lluiten per acabar amb la complicitat de 
les institucions i empreses catalanes en la violació dels 
drets del poble palestí, a través de la promoció de la 
solidaritat ciutadana amb Palestina, la  conscienciació  
i oferint vies d’acció per fer efectiva aquesta solidaritat. 

La CPCI està formada per 18 organitzacions catalanes i 
de l’estat espanyol. Treballa per sensibilitzar la població 
catalana sobre la situació de violació dels drets humans 
que l’Estat d’Israel sotmet al poble palestí i pressionar 
les institucions perquè trenquin vincles comercials i di-
plomàtics mentre Israel no es comprometi a complir les 
resolucions de Nacions Unides i a respectar el dret In-
ternacional.

Algunes de les experiències de treball més rellevants de 
la CPCI parteixen de l’organització, des de 2008, dels 

actes commemoratius de la Nakba, en col·laboració 
amb la Comunitat Palestina a Catalunya. També, des de 
la CPCI coordinem la presència de defensors i defenso-
res dels drets humans de Palestina que visiten Catalunya 
i els proporcionem una agenda política que inclou reu-
nions amb municipis, Parlament de Catalunya, presència 
en mitjans de comunicació i actes públics. L’objectiu és 
generar un clima institucional i social que contribueixi a 
incrementar el  compromís amb la denúncia a Israel per 
les seves polítiques d’apartheid i ocupació, i la defensa 
dels drets humans a Palestina.

PAU I RESISTÈNCIES FRONT L’OCUPACIÓ 

Projectes realitzats: 14 projectes
Col·lectius, organitzacions i institucions amb 
les que treballem: 

A Palestina: organitzacions i cooperatives de do-
nes: UPWC, WATC. Altres organitzacions: Al Haq, 
Addameer Prisioners Support and Human Rights 
Association,  Who Profits.

Municipis de Cisjordània i Gaza: Al Khader, Sair, 
Ya’bad, Al-Bireh, Sabastia, Hebron

Defensores de drets humans i preses polítiques a 
Palestina.

A Catalunya: Moviment de solidaritat amb Pales-
tina , CPCI, BDS - Catalunya, Comunitat Palestina, 
Novact, Observatori DESC, Junts – Jueus I Pales-
tins contra el sionisme.

Institucions: Ajuntament de Barcelona, Ajunta-
ment del Prat de Llobregat, Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament, Diputació de 
Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona.

Recursos Econòmics Destinats: 338.109€

Foto: Ester Pérez Berenguer

Foto: Ester Pérez Berenguer
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Alternatives 
econòmiques
Reivindiquem un model alternatiu de relacions socials, 
econòmiques, culturals. Per això ens acostem a prin-
cipis de l’Economia Feminista com a pensament  crí-
tic, que qüestiona el sistema socioeconòmic en el seu 
conjunt i el mateix concepte de desenvolupament, que 
equipara benestar amb creixement -i progrés amb in-
dustrialització -, deixant en un segon pla les condicions 
de vida i els drets de les persones. L’Economia Feminis-
ta situa la vida en el centre del sistema, com a finalitat 
en si mateixa per, a partir d’aquí, reclamar drets sota 
criteris d’universalitat i igualtat en la diversitat.

Les estratègies que plantegem en les nostres inter-
vencions no busquen únicament un augment quanti-
tatiu del nombre percentual de dones incorporades al 
mercat laboral, ni un increment del potencial productiu 
com a aportació al desenvolupament econòmic local. 
No fugim d’assolir aquests impactes quantitatius, però 
en general ens interessa transcendir la visió monetària, 
economicista, i posem l’èmfasi en cercar altres valors 
com ara: 1) eliminar la discriminació de les dones en 
l’àmbit laboral, 2) millorar les condicions de vida, i 3) 

promoure els drets de les dones sota criteris d’univer-
salitat i igualtat, en la diversitat.

Un bon exemple d’això són les iniciatives que en aquest 
àmbit duem a terme en contextos tan diferents com els 
de Cuba i Palestina. Amb les enormes diferències exis-
tents en els àmbits polític, econòmic i cultural de tots 
dos països, en les nostres intervencions busquem en-
fortir el rol de lideratge de dones en cooperatives pro-
ductives de municipis de Palestina i L’Havana.

On treballem i amb qui?

Palestina

La creació de cooperatives és una estratègia per gene-
rar un mercat local que no depengui de l’Estat d’Israel, 
un mitjà de subsistència quan l’exèrcit tanca les fron-
teres i una forma de resistència pacífica de la població 
palestina front l’ocupació.

Es fan campanyes i tallers per informar la població so-
bre la importància d’adquirir productes en els mercats 
locals i evitar fer-ho en els israelians. El nostre treball  
complementa i acompanya processos que ja ha posat 
en marxa la societat civil palestina per garantir un des-
envolupament econòmic local i independent.  

Els projectes de cooperativisme als que donem suport 
afavoreixen l’accés de les dones al mercat laboral, i 
contemplen tallers de formació i campanyes d’incidèn-
cia política per contribuir a l’apoderament individual i 
col·lectiu de les dones, i millorar la seva articulació or-
ganitzativa per exigir, protegir i denunciar la vulneració 
dels drets socials i polítics.
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Union of Palestinian Women Committees – UPWC
UPWC es va constituir l’any 1980 com una iniciativa per 
apoderar les dones palestines a tots els nivells i contri-
buir així a la lluita nacional palestina contra l’ocupació 
militar il·legal israeliana del territori palestí. UPWC és 
una organització progressista de dones de base, part 
activa del moviment de dones palestines i del moviment 
per la lluita d’alliberament nacional.

Tenint en compte la situació d’ocupació del territo-
ri palestí i les característiques específiques que això 
comporta, a  l’àmbit polític, social i econòmic, l’UPWC 
defineix el desenvolupament com un procés holístic 
i evolutiu que té per objectiu les persones i les seves 
condicions de vida a escala econòmica, social i cultural, 
que en el cas palestí, estan lligades a més a més a la 
lluita per assolir drets nacionals.

Cuba

Malgrat els notables i reconeguts progressos de Cuba 
en equitat de gènere, les iniciatives en aquest àmbit 
aborden una gran tasca pendent: aconseguir que el rol 
de les dones en la vida socioeconòmica del país se situï 
a l’alçada de les seves necessitats i capacitats.

Acompanyar i donar suport a un desplegament efec-
tiu de l’important potencial productiu de les dones en 
l’economia cubana serà possible si es tenen en compte, 
s’analitzen i s’eliminen les desigualtats i bretxes de gè-
nere que persisteixen i frenen la plena participació de les 
dones en els àmbits laboral, en el que són subordinades, 
i en el social, en el que viuen importants discriminacions.

Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Fores-
tales (ACTAF) 

Associació que té per missió integrar a personal tècnic 
i professional agropecuari i forestal a un desenvolupa-
ment agrari i sostenible sobre bases agroecològiques, 
amb els següents objectius: 1) Desenvolupar processos 
de concertació i articulació d’actors vinculats al sector 
agropecuari a escala municipal amb el propòsit de dis-

senyar una Estratègia de Desenvolupament Agrari Mu-
nicipal participativa, que potenciï les capacitats munici-
pals, per aconseguir en l’agricultura homes i dones amb 
esperit de canvi i protagonistes del desenvolupament 
agrari municipal. 2) Donar suport a noves iniciatives 
econòmiques gestionades per dones en les cooperati-
ves i en els horts urbans, treballar a nivell comunitari en 
la sensibilització de gènere i conscienciar sobre pràcti-
ques mediambientalment sostenibles.

ALTERNATIVES ECONÒMIQUES 

Projectes realitzats: 7 projectes
Col·lectius, organitzacions, institucions amb 
els que treballem: 

A Cuba: dones cooperativistes de les UBPC 1º de 
Julio i 24 de Febrero, i de las CCS Juan B Zayas i 
Arides Estévez,  de La Havana

Dones emprenedores, treballadors i  treballadores 
d’horts organopònics de l’Havana. 

Nens, nenes i joves, mestres d’escoles primàries i 
secundàries del barri El Cerro de L’Havana

Técnicos y técnicas de agroecología urbana

Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Fores-
tales (ACTAF), Centro de Intercambio y Referen-
cia- Iniciativa Comunitaria (CIERIC), Centro Oscar 
Arnulfo Romero (OAR), Federación Democrática 
Internacional de Mujeres (FDIM), Federación de 
Mujeres Cubana (FMC), Instituto de Filosofía de La 
Habana, Editorial de la Mujer de Cuba, Casas de 
Orientación de la Mujer y la Familia de La Habana, 
Programa de Agricultura Urbana y Suburbana de La 
Habana, Delegación Municipal de la Agricultura de 
La Habana, Asamblea Municipal del Poder Popu-
lar de La Habana, Taller de Transformación Integral 
de los Barrios El Canal y Cayo Hueso, Dirección de 
Cultura y Educación de Cuba, Empresa Agraria Me-
tropolitana (Ministerio Agricultura de Cuba)

A Palestina: dones cooperativistes. Union Palesti-
nian Women Commitees (UPWC)

A Nicaragua: Dones indígenes misquites de Nica-
ragua, Instituto de Investigaciones y Gestión So-
cial – Nicaragua (INGES), Alcaldia de Bilwi, Región 
Autónoma de la Costa Caribe Norte – Nicaragua, 
Autoritats comunitàries misquites

A Catalunya: Empreses i cooperatives de Comerç 
Just: Alternativa 3, Intermón Oxfam, Setem

Institucions: Ajuntament de Barcelona, Ajuntament 
del Prat de Llobregat, Cases d’en Puig (El Prat)

Recursos econòmics destinats: :  511.685€
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Empresa 
i Drets 
Humans
Com enfrontem l’arquitectura de la impunitat em-
presarial
Els Territoris Ocupats de Palestina i el Sàhara Occiden-
tal s’han convertit en espais de no-drets, on les dinàmi-
ques colonials i racistes promogudes per Israel i el Ma-
rroc han afavorit un mercat propici per al negoci: espoli 
de recursos naturals, privatització de l’aigua, confisca-
ció de terres, desallotjaments, enderrocament d’habi-
tatges, ofec de l’economia local, detencions arbitràries, 
tortures, privació de la lliure circulació de les persones. 
Un llarg etcètera d’injustícies i desigualtats, on el cos 
de les dones s’ha convertit en un territori de conquesta 
per les forces ocupants (colones, exèrcit, policia) com 
una estratègia més de desarticulació de la resistència.

La lluita davant tot aixó a nivell global ve des de baix, 
des de les activistes que arreu del món es mobilitzen 
per intentar aturar les vulneracions de drets humans. 
És des de l’àmbit local on es poden articular propos-
tes efectives, bones pràctiques i exemples que atorguin 
força, legitimitat i realitat a la lluita global.

Aquesta línia de treball que impulsa SUDS amb NO-
VACT com aliada pretén promoure una ciutadania com-
promesa amb la defensa dels drets humans i la fi de 
l’ocupació a Palestina i el Sàhara Occidental a través de 
recerca, sensibilització i incidència política.

Amb l’objectiu d’aportar en el procés de coneixement i 
anàlisi crítica de la realitat, aquesta línea de treball  de 
la intervenció de SUDS dóna pistes sobre com les re-
lacions comercials internacionals perpetuen un “nou” 
model de dominació que aprofundeix la vulneració de 
drets i les desigualtat socials a tot el món en general i 
en les poblacions civils de Palestina i Sàhara Occidental 
en particular. 

Els nostres projectes i accions van dirigides especial-
ment a:
1. Reforçar la formació i la capacitat de comunicació 

del Moviment de Solidaritat amb Palestina a Cata-
lunya i coordinar-se amb altres campanyes per la 
defensa dels drets d’àmbit nacional i internacionals

2. Promoure la implementació de mecanismes ins-

titucionals que garanteixin polítiques de comerç 
exterior de Catalunya transparents i respectuoses 
amb els drets humans de la població dels països 
en conflicte.

3. Fomentar la defensa del drets humans arreu del 
món mitjançant la incidència per una compra públi-
ca ètica per part dels governs locals.

On treballem i amb qui?

ODHE: Observatori de Drets Humans i Empreses al 
Mediterrani 

És una iniciativa creada el 2015 que s’ha consolidat 
com un referent de fonts rigoroses d’informació i de-
núncia sobre els impactes i responsabilitat de les em-
preses transnacionals en la vulneració dels drets hu-
mans, amb especial atenció en aquelles empreses que 
espolien els recursos naturals del Sàhara o es benefi-
cien de la repressió i l’apartheid palestí. 
Per això, l’ODHE sistematitza les violacions de drets 
polítics, econòmics i socials per treure conclusions 
sobre tendències, tipus, actors, contextos, on es pro-
dueixen. D’aquesta manera l’ODHE es proposa elabo-
rar recomanacions efectives que s’agrupin en un pla 
d’acció amb mecanismes concrets d’incidència per 
garantir la protecció dels drets humans.
Totes les recerques i tota la informació que es recopila 
estan dirigides principalment a promoure una ciutada-
nia crítica i informada perquè, entre altres coses, pugui 
exigir que els governs tinguin un rol significatiu en la 
defensa dels drets humans a tot el món. Per trans-
cendir del discurs teòric i aportar propostes concretes, 
des del 2016 treballem perquè l’ODHE realitzi recoma-
nacions puntuals a governs municipals sobre com po-
den “jugar” un paper fonamental en aquest objectiu de 
defensa dels drets humans.

Compra Pública i Drets Humans
Davant d’injustícies globals que ens fan sentir impo-
tents, una eina per començar a treballar des del refugi 
de la proximitat és promoure una contractació pública 
que respecti els drets humans en tota la cadena de sub-
ministraments.

A tot el món, la compra pública costa més de 1.000 
bilions d’euros anuals, que representen el 12% del PIB, 
de mitjana, en els països de l’OCDE (a l’Estat espanyol 
representa un 18,5% del PIB total). Atesa la importància 
de la contractació pública en l’activitat econòmica ge-
neral és indubtable la seva capacitat per avançar en la 
transformació cap a un món més sostenible i social on 
tots els drets humans estiguin garantits.

Així, la contractació pública té un gran potencial per 
promoure el gaudi dels drets humans, tant a nivell local 
com a través de cadenes transnacionals de subminis-
trament. Fins ara, però, no s’ha posat gaire atenció en 
aquest rol. Per tant, el treball del ODHE en els proces-
sos de contractació pública es presenta com una eina 
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que poden utilitzar les administracions catalanes per tal 
de regular i limitar l’accés a contractes d’aquelles em-
preses acusades de vulnerar els drets humans

• Campanyes i accions destacades

- Video de Observatori de Drets Humans i Em-
preses (ODHE): “La fi de la impunitat de les em-
preses transnacionals” Catalunya.

-  Informe de l’ODHE: “Drets humans al marge. 
Les relacions econòmiques Catalunya - Israel”.

- Intervenció de l’ODHE en la 2ª, 3ª i 4ª sessió del 
grup OEIGWG (Open-Ended Intergovernmental 
Working Group on Transnational Corporations 
and Other Business Enterprises with respect to 
Human Rights) sobre corporacions transnacio-
nals per a un Tractat Vinculant a les NNUU.

- Participació activa des de 2016 en el grup 
d’empresa i drets humans de Lafede.cat, on una 
de les grans fites ha estat el treball d’incidència 
amb el govern de Catalunya per a la creació d’un 
Centre d’avaluació dels impactes de les empre-
ses catalanes a l’exterior.

- Jornades de formació: El poder de la compra 
pública per garantir el respecte als Drets Humans.

o Des de 2012, diverses administracions 
públiques (Generalitat de Catalunya, Diputa-
ció de Barcelona, Ajuntament de Barcelona)  i 
organitzacions de justícia global (SETEM, No-
vact, SUDS, Observatori DESC)  col·laborem 
per avançar en aquest terreny, mitjançant el 
Grup de Compra Pública Socialment Respon-
sable, en el que SUDS col·labora des de 2017.

EMPRESES I DRETS HUMANS

Projectes realitzats: 8 projectes
Col·lectius, organitzacions I institucions amb 
els que treballem: 

Grupo de Formación e Intervención para el Desa-
rrollo Sostenible - Perú (GRUFIDES), Defensors i 
defensores de la Madre Tierra, advocats i advoca-
des defensors de comunitats indígenes i campero-
les amb litigis amb empreses estractives.  

A Catalunya: Novact, Setem, Observatori DESC, 
ACAPS, CPCI, Moviment de solidaritat amb Pa-
lestina, BDS - Catalunya, LaFede.Cat – Organitza-
cions per a la Justícia Global, Centre Delàs d’Es-
tudis per la Pau, Servei Civil Internacional, Institut 
Drets Humans de Catalunya – IDHC, Observatori 
del Deute en la Globalització - ODG, Col·lectiu Ma-
loka, Cooperacció

A títol individual: Nora Miralles, David Bondía, 
Alejandro Pozo, Mónica Vargas, Maria Font

Institucions: Generalitat de Catalunya, Parlament 
de Catalunya – Intergrup per Palestina, Diputació 
de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Ajunta-
ment del Prat de Llobregat, Institut Català Interna-
cional per la Pau – ICIP, Fons Català Cooperació, 
Universitat de Barcelona – Centre d’Estudis Inter-
nacionals, Universitat Pompeu Fabra 

A nivell nacional i internacional: Addameer – Pri-
sioners Supports and Human Rights Association, 
Who Profits, Campanya Dismantle Coorpora-
te Power, Transnational Institute - TNI, European 
Observatory Network - ENCO, Western Sahara 
Resource Watch- WSRW, Shock Monitor, OMAL, 
IJAN, Alternative Information Center – AIC, Tribu-
nal Permanent dels Pobles

Recursos econòmics destinats: : 379.830 euros
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Com  
comuniquem? 
A SUDS reivindiquem el dret a la informació i la comuni-
cació com un dels elements essencials per avançar cap 
a la justícia global. Reconeixem la responsabilitat que 
tant els poders públics com les organitzacions socials 
tenim a l’hora de garantir una comunicació que contri-
bueixi a una societat radicalment democràtica, crítica, 
activa i transformadora. En base a aquesta concepció, al 
llarg d’aquests cinc anys hem treballat sota les següents 
estratègies: 

1. La comunicació per avançar cap a la Justícia 
Global: anàlisi crítica del discurs dominant per re-
flexionar i contribuir a eradicar les injustícies i els 
sistemes d’opressió. Provocar canvis en els relats 
dels mitjans de comunicació perquè presentin els 
contextos dels països on treballem com una realitat 
social complexa, diversa, i on es doni la veu i es va-
lorin les aportacions de col·lectius vulnerabilitzats: 
dones, persones migrades, col·lectius LGTBI, etc.

2. La comunicació com a estratègia de lluita i re-
sistència: fer d’altaveu per acompanyar les lluites i 
accions de resistència de les comunitats, organitza-
cions, moviments socials i mitjans alternatius dels 
països on treballem. 

3. La comunicació com a eina per fer front a les 
violències masclistes: analitzar les causes de 
les violències a les què s’enfronten les dones, 
contribuir a desmuntar el relat que les susten-
ta i donar eines als mitjans de comunicació per 
a l’abordatge informatiu respectuós i adequat.  
A SUDS també hem vist que cal obrir la mirada cap 
a nous formats i establir vincles entre comunicació 
i disciplines artístiques com ara la poesia, el teatre, 

l’art de carrer, o el hip hop, com part de les diverses 
estratègies existents per fer front a les violències. 

4. Promoure una comunicació participativa i horit-
zontal: Hem creat espais per donar veu a dones 
migrades i d’orígens diversos a través de la creació 
col·lectiva d’exposicions de fotografia i la realització 
de vídeo documentals. L’ús de la metodologia parti-
cipativa de fotografia i vídeo ens ha permès parlar de 
les identitats de les dones i les realitats a les que s’en-
fronten les dones migrades des del seu propi relat. 
 
 
 

Programa radiofònic de dones Aqabal (Guatemala).  
Foto: Ester Pérez Berenguer
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Visibilitzant el 
treball invisible
A partir de la nostra implicació en el procés “Sembrant 
cures per cultivar canvis”, engegat per LaFede.cat per 
promoure l’ètica de la cura, que és una proposta sorgi-
da des del moviment feminista, que reclama posar la 
sostenibilitat de la vida al centre de tots els processos 
socials, comunitaris, econòmics i polítics, ens adonem 
que hi ha tot un treball invisible altament compromès, 
que reflecteix la nostra aposta per construir espais am-
plis d’aliances i confluències. És un treball diari, cons-
tant, de formiguetes, que fem des de l’equip tècnic, la 
junta directiva i persones associades, a través del qual 
participem i aportem a nombroses plataformes i xarxes, 
entre les que destaquem:

• LaFede.cat: Organitzacions per a la Justícia Glo-
bal: formem part de la Junta Directiva i dels eixos 
de Comunicació i Feminismes, i dels grups de 
treball d’Empreses i Drets Humans i Palestina

• Xarxa Teixint Resistències per les Defensores Llati-
noamericanes – Espai d’incidència i  suport polític a 
Defensores de Drets Humans

• Euromed Rights – Xarxa Euro Mediterrània de 
Drets Humans, constituïda per més de 80 orga-
nitzacions de la societat civil per a la incidència, 
denúncia i promoció dels drets humans en els 
països de la riba mediterrània. SUDS és membre 
de les comissions de Drets de les Dones i Justí-
cia de Gènere, i de Drets Econòmics i Socials.   

• CPCI – Coalició Prou Complicitat amb Israel – Mo-
viment de solidaritat amb Palestina per a l’articula-
ció de resistències davant l’ocupació.

 
• Plataforma de Solidaritat amb Guatemala – Espai 

de sensibilització, denúncia, incidència sobre vul-
neració dels Drets Humans a Guatemala.

• Col·lectiu Stop als fenòmens islamòfobs a Catalun-
ya – SAFI – Espai de lluita contra la islamofòbia.

 
 

Imatges cedides per Lafede.cat
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Ingressos per any:

Quadre 2: 
Distribució dels ingressos per zones d’intervenció 

Zona Intervenció Ingressos %

Amèrica Central 680.332,00 € 31,3%

Catalunya 623.555,24 € 28,7%

Cuba 487.831,00 € 22,4%

Mediterrània 376.063,00 € 17,3%

Altres 5.427,00 € 0,2%

Total general 2.173.208,24 € 100%

Ingressos per zona d’intervenció:

Quadre 3:
Distribució dels ingressos per línies estratègiques 

Línies Estratègiques Ingressos

Alternatives Econòmiques 511.685,00 €

Empreses i Drets Humans  379.829,49 €

Feminismes enfront a violències 345.244,00 €

Pau i resistències enfront l’ocupació 338.109,00 €

Defensa Cos - Territori 222.833,00 €

Drets LGTBI 196.376,00 €

Feminismes Diversos 145.980,75 €

Altres 33.151,00 €

Total general 2.173.208,24 €
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Com ens 
financem?
A continuació informem de forma gràfica i resumida so-
bre qüestions relacionades amb com hem finançat el 
treball de SUDS aquests anys. Destaquem les línies es-
tratègiques, països i projectes als que hem destinat els 
recursos obtinguts durant aquest 5 anys de feina. 

Els nostres ingressos provenen en gran part de fons pú-
blics degut principalment a una aposta clara per uns 
principis que defineixen els nostres valors: 

1. Defensem i incidim en la necessitat de consolidar la 
Cooperació internacional i l’Educació per a la Justí-
cia Global com una política pública, que destini els 
recursos necessaris i suficients per assegurar una 
transformació real allà on intervé.

2. Els valors de ètica, coherència i transparència dels 
quals partim ens impedeixen optar a determinats 
fons privats que podrien provenir d’entitats ban-
càries, empreses i/o fundacions que no es regeixen 
pels mateixos valors.

Les xifres reflecteixen un major o menor pes d’unes lí-
nies de treball i zones d’intervenció, que ve donat en 
base als resultats d’aprovació de les subvencions a les 
que hem optat durant aquests anys. L’aposta política 
de SUDS, contemplada en el seu Pla Estratègic fins al 
2022, està traçada en les línies estratègiques de treball 
i les zones geogràfiques d’intervenció. La diferencia-
ció entre un major o menor finançament per països és 
conjuntural al resultat de les convocatòries públiques 
d’aquests últims anys. 

La vocació d’aquest apartat en aquesta memòria no és 
substituir les memòries econòmiques anuals, que es 
poden consultar en la nostra pàgina web, sinó la volun-
tat de mostrar de manera visual i senzilla quant, com i 
on hem destinat els fons rebuts.

Quadre 1: 
Distribució i Evolució dels ingressos 
per a l’execució dels projectes 

Any Ingressos SUDS

2014 113.087,00 €

2015 328.984,00 €

2016 601.303,00 €

2017 467.677,00 €

2018 662.157,24 €

Total general 2.173.208,24 €
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Línies estratègiques:

Quadre 4: 
Distribució d’Ingressos per Tipus de Projectes i Anys 

Any Educació 
per a la Jus-
tícia Global

Cooperació 
Internacio-
nal

Fun-
cionam. 
Intern

Total  
general

2014 32.087,00 € 81.000,00 € 113.087,0 €

2015 100.325,00 € 220.788,00 € 7.871,00 € 328.984,0 €

2016 114.476,00 € 475.260,00 € 11.567,00 € 601.303,0 €

2017 137.642,00 € 323.962,00 € 6.073,00 € 467.677,0 €

2018 207.913,24 € 448.643,00 € 5.655,00 € 662.211,24 €

Total 
general

592.443,24 € 1.549.653,00 € 31.166,00 € 2.173.262,24 €

Quadre 5: 
Distribució d’ingressos per financiadors

Financiadors Ingressos %

Ajuntament de Barcelona 1.107.051,49 € 50,94%

Agència Catalana Cooperació 
al Desenvolupament

688.645,00 € 31,69%

Diputació de Barcelona 192.786,75 € 8,87%

Fons propis i Serveis Tècnics  99.533,00 € 4,58%

Ajuntament del Prat 57.686,00 € 2,65%

Àrea Metropolitana 
de Barcelona

20.925,00 € 0,96%

Fons Català 5.230,00 € 0,24%

Institut Català 
de les Dones 

1.405,00 € 0,06%

Total general 2.173.262,24 €
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Agraiments 
Són moltes les persones i organitzacions, del Sud i del Nord, que voldríem nomenar en aquests agraïments. 

Persones i organitzacions que, mogudes per les idees i el compromís internacionalista i feminista, consideren que SUDS 
pot esdevenir un subjecte polític útil i necessari per eradicar les desigualtats i discriminacions, fer front a les violències 
masclistes, i seguir caminant per assolir la Justícia Global. Persones i organitzacions que confien en nosaltres i ens donen 
suport des del principi. Per totes elles, la nostra gratitud:

A l’Assemblea de socis i sòcies d’ACSUR Catalunya, que va decidir la creació d’una nova organització que continués amb 
el bagatge social i polític. 

A les persones que han format i formen part de la Junta Directiva: Ester Pérez, Laia Ferrer, Rafa Olano, Mª Grazia Pres-
sacco, Pere Massanet i Rocío Vilaró.

A totes les sòcies de SUDS que creuen en el nostre treball. 

A la Laila Serra que està amb nosaltres des dels inicis 

A l’Assemblea d’organitzacions de LaFede.cat que va votar a favor de l’entrada de SUDS i al seu equip tècnic, que ens va 
escoltar, assessorar, animar i acollir.

A l’Ajuntament de Barcelona, que ens ha facilitat un espai municipal on poder iniciar el nostre camí, acompanyades per 
les altres organitzacions que conformen l’Espai d’Entitats d’Erasme de Janer.  

També a: Mònica Ximeno, Giorgio Mosangini, Giovana Scotini, Jaume Bosch, Joana García Grenzner, Lucrecia Baquero, 
Manel Gómez, Pau Fabregat, Sàgar Malé, Sònia Tomàs, Fiona Montagud, Eva Fernández, Lorena Rodríguez, Lola López, 
Mercedes Martí, Montse Figuerola, Petra Merino, Lolita Chávez, María Galindo, que ens acompanyen i de les quals apre-
nem un munt. 

Especialment a aquestes organitzacions i entitats: Novact, Calala – Fondo de Mujeres, Tamaia, La Bonne – Centre de 
Cultura de Dones.

I a les nostres famílies, a les que sovint hem trobat a faltar en les moltes hores de feina que hem dedicat a SUDS en 
aquests cinc anys.

En fi, la gent que integrem SUDS pensem com la Yayo Herrero, quan diu: “Igual caminamos hacia el colapso, pero yo lo 
hago acompañada de la mejor gente que hay en el mundo”. És la gent que, d’una manera o altra, treballa per millorar el 
món.
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Per associar-te o col·laborar amb SUDS: 

www.suds.cat
info@suds.cat
93 1172542




