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Són varis els projectes i activitats que InteRed Catalunya acompanya amb mira-
da local-global, i són moltes les entitats amb les quals treballem en cada context. 
Amb elles es porten endavant totes les accions que es mostren a la Memòria. De 
tot el promogut i viscut al llarg d’aquest any, remarquem i agraïm especialment 
les persones: és amb elles amb les quals busquem quins canvis volem propiciar i 
com afavorir-los en el context més proper i en el més llunyà. Recreem els nostres 
vincles afavorint la cultura de la trobada i el retrobament, promovent la partici-
pació i la incidència social i política dels diferents col·lectius.

Estem sortint com a societat d’una experiència que ens ha obligat a viure’ns des 
de la distància. Això pot estar comportant una desmotivació a la societat, una 
mancança de participació, de no creure en el valor de la corresponsabilitat, i és 
per això que busquem que les nostres accions no siguin exclusivament volgudes 
des d’InteRed sinó que siguin accions dissenyades, volgudes i promogudes per 
tothom. Des d’InteRed creiem que, com més ens impliquem, més serà l’impacte 
que podrem generar. Per això, comptem amb les associacions, entitats i insti-
tucions públiques i privades, i sobretot amb tots i totes vosaltres per continuar 
generant canvis volguts.

www.intered.org

Segueix-nos a les xarxes socials:

Edita: InteRed Catalunya

Coordinació i direcció: InteRed Catalunya

Han col·laborat: Equip InteRed Catalunua

Fotografies: Arxiu d’InteRed Catalunya

Maquetació:  Anna Celda Corcoll

“AMB TOTES I 
TOTS GENEREM 
CANVIS”
Magdalena Alcover
Delegada InteRed Catalunya
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https://www.facebook.com/Intered.cat/
https://www.instagram.com/intered_cat/
https://twitter.com/InteRed_CAT
https://www.youtube.com/user/interedfundacion


Promovem  valors com la co-

herència, la cura de les perso-

nes i el planeta, l’equitat, la co-

rresponsabilitat, la participació, 

la solidaritat i la transparència 

en les nostres accions.

Impulsem processos 
educatius per al canvi personal 

i col·lectiu a favor de la justícia 

social, l’equitat i la cura cap a les 

persones i la naturalesa, oberta 

a la participació i al diàleg amb 

grups i persones de diferents 

països. 

Som una ONGD que aposta per una educa-
ció transformadora, que generi la participa-
ció activa i compromesa de totes les perso-
nes a favor de la justícia, l’equitat de gènere 
i la sostenibilitat social i ambiental.

Apostem per treballar enfocaments de drets 
humans, gènere i interseccionalitat, intercul-
turalitat crítica, sostenibilitat mediambiental 
en totes les nostres intervencions, especial-
ment en la mirada educativa.
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UNA MIRADA 
AL PRESENT I 
AL FUTUR



JUNTES 
FEM 

EQUIP

Busca’ns a les xarxes!
Estem a Facebook (422 seguidores), 

Twitter (663) i Instagram (559).

@intered_cat

També al canal de YouTube i al web 

d’InteRed ONGD

L’equip d’InteRed Cata-

lunya està format per un 

grup de persones que 

coordinem i dinamitzem 

projectes de  Justícia glo-

bal. 

Equip tècnic
Delegada:
Magdalena Alcover 

Coordinació: 
Emilio Romero

Projectes d’educació per a 
la justícia global:  Neus 

Garriga i Nines Alquezar

Administració i finançes:  
Rosa López

Comunicació i captació: 

Ionan Areses

Persones de pràctiques:
Alba López 

Marta Pareja

Voluntariat i  sòcies
Format per 120 sòcies i 16 persones 

voluntàries locals. Durant el 2021 in-

corporem 2 empreses col·laborado-

res.
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https://www.facebook.com/Intered.cat/
https://twitter.com/InteRed_CAT
https://www.instagram.com/intered_cat/
https://www.youtube.com/channel/UCA7hsI20sNVuaeTJpaSkkPA
https://intered.org/es
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DIMENSIONS
EDUCATIVES 

2021
MIGRACIÓ I INTERCULTURALITAT
Impulsem espais de participació comuni-

tària amb el protagonisme de dones mi-

grades per a la reivindicació dels seus 

drets, la visibilització de les Cures i la seva 

importància en la nostra societat. Reivindi-

quem el dret a desplaçar-se i migrar lliu-

rement i entenem la diversitat i la inclusió 

com una riquesa, on no hi hagi espais pels 

discursos d’odi, les desinformacions i les 

violències.

JUSTÍCIA DE GÈNERE
L’aposta per la Justícia de gènere n’és la 

prioritat de la Delegació d’InteRed a Cata-

lunya. L’enfocament de gènere és prioritari 

en totes les nostres intervencions, abordat 

en les estratègies, metodologies i activitats 

que desenvolupem. Els principis que ho re-

geixen són: Equitat; fer anàlisi de gènere 

amb enfocament GED (gènere i DDHH); cen-

tralitzar les cures; promoure la Coeducació 

i treballar amb dones i homes (noves mas-

culinitats).

COMUNICACIÓ CRÍTICA I 
TRANSFORMADORA
Amb mirada de Comunicació Crítica i Trans-

formadora, proposem una estratègia de 

comunicació que prioritzi l’enfocament de 

vulneracions i necessitats globals, i treba-

llarem des de l’àmbit municipal per arribar 

l’impacte global amb la finalitat de transfor-

mar el món en el qual vivim a través dels 

mitjans de comunicació (massius i també 

alternatius) però també aportant una na-

rrativa periodística independent i adient als 

nostres dies.



TEIXINT VINCLES ENTRE CULTURES

ACTUANT PELS DRETS DE LES DONES MIGRADES, 
CUIDANT-NOS I REIVINDICANT LES CURES 
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MIGRACIÓ I 
INTERCULTURALITAT

Un programa iniciat durant l’any 2020 i en exe-
cució actualment, que construeix ponts de 
diàleg i trobada entre les dones migrades 
i treballadores de la llar a Barcelona amb 
voluntaris locals, per deixar enrere determi-
nats estereotips i prejudicis i acompanyar a 
aquestes persones nou vingudes en els trà-
mits habituals i en tot el procés d’arribada..  

Participació:
82 Dones migrades en risc 

d’exclusió social 
10 Voluntàries locals

En consorci amb: 
Fundació Viarany

Col·labora:
 La Tregua, Nonty Charity i 

Neus Edo
 

Finançament: 
L’Obra Social ‘La Caixa’.

DIMENSIONSEDUCATIVES 2021

Més informació:  La Fundación Viarany e In-
teRed trabajan en Barcelona tejiendo vín-
culos entre culturas | InteRed

Treballem les quatre dimensions de 
l’Educació per a la Justícia Global

InteRed, juntament amb col·lectius de dones 
migrades i altres entitats, porta des de l’any 
2018 treballant amb dones migrades i cures. 
Aquesta proposta respon a unes necessi-
tats de les col·lectives de dones migrades, 
un procés que vol continuar amb la present 
proposta amb el desenvolupament comuni-
tari, portant les cures als barris. 

Participació i incidència política: fruit 
del treball de 70 dones de tota Catalun-
ya i diferents entitats, neix la diagnosi: 
Cuidar per a sostenir la vida l’any 2020.

Sensibilització: accions per desper-
tar la consciència crítica fent visibles els 
efectes de les desigualtats i vulnera-
cions de drets en la cadena global de 
cures des de l’audiovisual: Documental i 
web ‘Al otro lado del cuidado’.

https://www.intered.org/es/participa/noticias/la-fundacion-viarany-e-intered-trabajan-en-barcelona-tejiendo-vinculos-entre
https://www.intered.org/es/participa/noticias/la-fundacion-viarany-e-intered-trabajan-en-barcelona-tejiendo-vinculos-entre
https://www.intered.org/es/participa/noticias/la-fundacion-viarany-e-intered-trabajan-en-barcelona-tejiendo-vinculos-entre
https://www.intered.org/es/recursos/cuidar-para-sostener-la-vida
https://alotroladodelcuidado.intered.org/


TEIXINT VINCLES ALS BARRIS

DIMENSIONSEDUCATIVES 2021
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InteRed promou, com a element central 
de les intervencions als centres educatius, 
l’Educació transformadora per a la Justí-
cia Global, on se situen els projectes d’ApS 
desenvolupats a Barcelona des de fa sis 
anys, al que s’inscriu l’ApS al barri Con-
grés-Indians, Teixint Vincles al Barri, que 
articula diferents agents educatius (Escola 
Arrels, Escola Sants Innocents) amb entitats 
del barri (Casals de Gent Gran i de Veïns).

Educació  formal i no formal: Elabo-
rem una Unitat didàctica interactiva per 
a secundària i batxillerat, amb la finalitat 
d’impulsar a les comunitats educatives la 
construcció d’una ciutadania global com-
promesa amb la defensa dels Drets Hu-
mans de poblacions vulnerables, com són 
les dones migrades. 

Recerca: S’ha realitzat l’estudi “Pobresa 
de temps” recollint testimonis de la vulne-
ració de drets de dones treballadores a 
Catalunya i a Dominicana. Aquest estudi 
s’elabora com a eina d’incidència i com a 
eina de sensibilització, essent la base per 
a la unitat didàctica pels centres educatius 
amb mirada descolonial.  

Participació:
460 dones migrades i 115 homes 

Col·labora:
Mujeres Migradas Diversas, 

Red de Migración, Género y Desarrollo 
L’Esberla, Bruna, Quotidiana Coop,.

Finançament: 
Agència Catalana de Cooperació 

al Desenvolupament

#actuantambcures  
#ambsummacura

@escolaarrels 
@ceesantsinnocents 

Participació:
72 alumnes (de les quals 35 noies), 9 

docents (de les quals 7 dones), 3 agents 
comunitaris (totes dones) i 2 persones 

voluntàries (totes dones) 

Col·labora:
Escola Arrels, Casal de Gent Gran de 
Navas, Casal Congrés Indians, Escola 

Sans Innocents, Casal Gent Gran 
La Palmera

Finançament: 
Ajuntament de Barcelona 

i Fons propis

https://alotroladodelcuidado.intered.org/educacion/
https://alotroladodelcuidado.intered.org/educacion/
https://www.intered.org/es/recursos/pobreza-del-tiempo
https://www.intered.org/es/recursos/pobreza-del-tiempo
https://www.instagram.com/explore/tags/ambsummacura/


JOVES MOBILITZATS PER UNA VIDA LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES  
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JUSTÍCIA DE GÈNERE

#JovesmobilitzadesXlaigualtat

DIMENSIONSEDUCATIVES 2021

Pràcticament coincidint amb la pandèmia, 
vam iniciar un programa de dos anys de 
durada amb l’objectiu que els centres 
educatius incrementessin les seves capa-
citats d’incidència i acció per prevenir i 
actuar a favor d’entorns educatius lliures 
de violències masclistes i que incorporin 
pràctiques i/o polítiques coeducatives en 
les aules, amb enfocament local - global.  

Durant el procés, es realitza la recerca  
La Coeducació a Catalunya, pràctiques 
de referència i reptes. Una proposta per 
visibilitzar pràctiques de referència en 
matèria de coeducació en centres d’edu-
cació secundària de Catalunya des d’un 
enfocament d’Educació per a la Justícia 
Global, així com, fer incidència en les polí-
tiques públiques a partir de generar una 
anàlisi crítica entorn la normativa que fun-
ciona com a marc legislatiu d’aquestes 
pràctiques en el nostre territori.

Clicka aqui per veure les propostes de 
l’alumnat!

Participació:
395 nenes, 240 nens, 150 noies, 150 
nois, 160 mares, 40 pares, 70 pro-

fessores, 115 professors  

En consorci amb: 
La Plataforma Unitària Contra 

les Violències de Gènere

Col·labora:
Nadir, Edualter, Grup d’educació 
i gènere (UAB), Gogara, Cúrcuma 

Cooperativa, Otra Escuela, Les 
Luciferases

Finançament: 
Agència Catalana de Cooperació 

al Desenvolupament

https://www.intered.org/es/recursos/la-coeducacion-en-cataluna-practicas-de-referencia-y-retos
https://www.intered.org/es/recursos/la-coeducacion-en-cataluna-practicas-de-referencia-y-retos
https://www.intered.org/es/participa/noticias/coeducacion-en-catalunya
https://www.instagram.com/explore/tags/jovesmobilitzadesxlaigualtat/


DONES TEIXINT INTERCULTURALITAT EN ECONOMIA 
SOCIAL I SOLIDÀRIA EN LA PAZ (BOLIVIA)

DIMENSIONSEDUCATIVES 2021

El projecte es desenvolupa en el marc de 
la Campanya d’InteRed ‘Toca Igualtat’ i vol 
generar informació i eines educatives per 
a treballar amb educadores, formadores 
i joves en l’àmbit de l’educació no formal. 
Des de la identificació, analitzant exem-
ples de negacionismes relacionats amb la 
violència de gènere, el canvi climàtic i la 
pandèmia de COVID-19 detectats durant el 
període de 2019 i 2020, per a després, des-
muntar-los, i actuar en conseqüència.

Més informació, Informe de desinformació 
i negacionismes (Intered i Maldita, 2021)

PER UNA CIUTADANIA GLOBAL, CRÍTICA I ACTIVA, QUE TRANSFORMI 
L’ACTUAL MODEL DE DESENVOLUPAMENT CAUSANT DE LA CRISI 
SISTÈMICA I COVID-19

Participació:
32 joves i 27 educadores 

Col·labora:
Maldita.es, Centre Obert l’Eixample, 

Convivim I Casal Claret de Vic

Finançament: 
AECID (Agencia Española de 

Cooperación
 Internacional i Desarrollo)

Durant l’any 2021 InteRed, executem aquest 
projecte amb l’objectiu d’aconseguir en-
fortir les capacitats de lideratge, diàleg i 
participació sociopolítica de dones indí-
genes migrades a l’àrea urbana produc-
tores agroecològiques que van impulsar 
la revaloració dels seus sabers i productes 
ancestrals i la crítica frontal al model de 
desenvolupament capitalista, extractivista i 
patriarcal. Les propostes sorgides durant 
el procés d’empoderament de les dones, 
s’han incorporat a xarxes i institucions pu-
bliquis i privades del territori, facilitant així 
el diàleg intercultural.
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Participació:
80 dones

Contrapart local:
Fundación Colectivo Cabildeo 

Finançament: 
Ajuntament de Barcelona

https://www.intered.org/es/participa/noticias/informe-desinformacion-y-discursos-negacionistas
https://www.intered.org/es/participa/noticias/informe-desinformacion-y-discursos-negacionistas


CAMPANYA A L’ALTRA BANDA 
DE LES CURES

DIMENSIONSEDUCATIVES 2021

COMUNICACIÓ CRÍTICA I
TRANSFORMADORA

És una campanya, finançada per l’Agèn-
cia Catalana de Cooperació al Desenvo-
lupament de la Generalitat de Catalunya, 
amb nombrosos recursos: web amb arti-
cles, documental, exposició, estudi sobre 
“La pobresa del temps” i nombroses ex-
periències per a cuidar-nos, actuant i rei-
vindicant les cures.

Més informació, Al otro lado del cuidado

CAMPANYA TOCA IGUALTAT

La Campanya Institucional #TocaIgualtat, 
iniciada l’any 2020, proposa un full de ruta 
en el que: IDENTIFICAR les violències mas-
clistes en el nostre dia a dia, trencant el 
silenci còmplice que les fa possible. DES-
MUNTAR el seu funcionament i les múltiples 
causes a escala global; fins que no les visi-
bilitzem, no les canviarem i ACTUAR indivi-
dualment i col·lectivament per a participar 
en la construcció d’un món lliure de violèn-
cies masclistes. És una campanya impulsa-
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CAMPANYA AMB SUMMA CURA

La Campanya #AmbSummaCura, vol re-
moure consciències que construeixin a 
transformar els hàbits de contractació 
i consum de treball de la llar i les cures. I 
alhora, volem donar a conèixer les ex-
periències transformadores que, des de 
l’autoorganització, milloren les condicions 
laborals i contractuals de les persones 
treballadores, i la qualitat del servei a les 
usuàries i famílies.

AmbSummaCura és una iniciativa impulsa-
da per Cura Digna, el Pla Comunitari de Sa-
grada Família, La inversa, Espai ambiental 
Cooperativa i InteRed. Amb la col·labora-
ció de Coòpolis - Ateneu Cooperatiu de 
Barcelona, Ajuntament de Barcelona. Bar-
celona Activa.

Més informació, Manifest Per un consum 
cuidat de cures

da per InteRed ONGD. 
Més informació, Toca Igualtat

https://alotroladodelcuidado.intered.org/
https://curadigna.bcn.coop/
https://curadigna.bcn.coop/
https://www.intered.org/tocaigualdad/expo-catalan/


INFORMACIÓ ECONÒMICA

D’ON PROCEDEIXEN ELS NOSTRES 
INGRESSOS?

Subvencions 
4.219.833,59

Donacions i 
patrocinadores 
649.400

Quota sòcies 
450.624

Ventes i prestacions de 
serveis 30.625 

Ingressos financers i 
altres ingressos 5.823

SUBVENCIONS PÚBLIQUES

TOTAL  5.356.305

Administració 
central  
1.862.507

Unió Europea 
274.703

Comunitats 
Autònomes 
1.673.386

Diputacions
60.120

Ajuntaments 
321.152

Universitats i altres 
27.966

TOTAL  4.219.834

Donacions persones 
físiques 
296.242;  27%

Donacions persones 
jurídiques
353.158;  32%

Quotes persones 
sòcies
450.624;  41%

INGRESSOS PRIVATS

TOTAL  1.100.024
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DISTRIBUCIÓ DE FONS

Programes d’educació 
per a la Justícia Global
1.784.908   33%

Programes de gènere
746.986   14%

Programes de prevenció 
de violències masclistes
1.532.395   29%

Població migrant 
i refugiada
186.888   4%

Administració
837.589   16%

Comunicació i 
captació
174.827   3%

Programes de 
participació i voluntariat
67.143   1%

Ajuda humanitària
21.557  0%

TOTAL  5.352.294

DISTRIBUCIÓ DE FONDOS 
PER LÍNIES DE PROGRAMES 

Programes d’educació 
per a la Justícia Global
1.784.908   41%

Programes 
de gènere
746.986   17%

Programes de prevenció 
de violències masclistes
1.532.395   35%

Població migrant 
i refugiada
186.888   4%

Programes de 
participació i voluntariat
67.143   2%

Ajuda 
humanitària
21.557  1%

TOTAL  4.339.877

Àfrica
229.922   4%

Amèrica
3.001.514   56%

Espanya
1.954.546   37%

Àsia
166.311   3%

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA 
DE FONDOS EN PROGRAMES

TOTAL  5.352.294
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Altres ingressos

M
ili

o
ns

Ingressos Gastos
Informe d’auditoria 2021: 

https://www.intered.org/es/conocenos/transparencia

EVOLUCIÓ, INGRESSOS I GASTOS

EXERCICI 2021 EXERCICI 2020

5.356.305

TOTAL GASTOS

RESULTAT

5.352.293,55 4.752.660,35

4.011,57 -36.115,40

TOTAL INGRESSOS 4.716.545

8.706,10

Vendes mercaderies i 
restacions serveis

Donants i Patrocinadors

Ingressos de subvencions

Ingressos financers

30.625,08

1.100.024

4.219.834

5.588

234

18.310

1.526.105

3.171.065

427

638

Despeses òrgan govern

Aprovisionaments

Serveis exteriors

Ajudes monetàries i 
no monetàries

Despeses de personal 
(CON p.local)

Reintegrament de subvencions

Amortitzacions

Despeses excepcionals
i d'immobilitzat

502.408,61

1.707.014,64

3.094.538,45

4.756,18

32.088,23

2.781,34

21.647,93
464.993,69

1.617.861,51

2.606.356,37

2.044,63

165,15

20.919,60

18.671,47

COMPTE DE RESULTATS
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TRANSPARÈNCIA
Els comptes d’InteRed s’auditen cada any amb resultats favorables i es presenten da-
vant el Protectorat de Fundacions. InteRed compta amb la certificació de la Coordina-
dora Estatal d’ONGD en el seu procés de transparència i bon govern, amb el segell de 
la Fundació Lleialtat, que acredita el compliment dels principis de transparència i bon 
govern i amb la qualificació de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per 
al Desenvolupament que l’habilita a optar a finançament públic.

EXERCICI 2021 EXERCICI 2020

I. Immobilitzat intangible

III. Immobilitzat material

VI. Inversions financeres a llarg termini

56.651,26
35.646,31
5.183,62

A) ACTIU NO CORRENT 97.481,19 123.766,62

72.309,55
45.385,45
6.071,62

B) ACTIU CORRENT 10.378.648,63 11.317.656

IV. Deutors comercials i altres comptes a cobrar

III. Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia

V. Inversions financeres a curt termini

VII. Periodificacions a curt termini

VIII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

12.469,61

2.271.028,79

361.775,95

27.616,86

7.705.757,42

TOTAL ACTIU (A + B) 10.476.129,82

PATRIMONI NET I PASSIU

A) PATRIMONI NET 1.479.248 1.475.236

A-1) Fons propis 1.479.247,52 1.475.235,95

B) PASSIU NO CORRENT 2.994.772 5.099.331

II. Deutes a llarg termini per subvencions a executar 2.994.772,02 5.099.331,19

C) PASSIU CORRENT 6.002.110 4.866.855

II. Deutes a curt termini per subvencions a executar

IV. Beneficiaris-Creditors

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar

5.765.001,53

123.997,67

113.111,08
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 5.352.293,55

4.587.875,32

146.615,49

132.364,53
11.441.422

0,00

4.038.542,56

364.023,47

364.023,47

6.915.089,83

11.441.422

BALANÇ DE LA SITUACIÓ
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AGRAÏM EL SUPORT DE: 

Entitats públiques cofinançadores de les activitats i programes

Entitats col·laboradores i treball en xarxa

Agrair el suport a: Casal Congrés Indians, Casal de la 
Gent Gran de Navas i al Casal de gent gran la Palmera.
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InteRed Catalunya - Cardenal Tedeschini, 72 1º 
08027 Barcelona - catalunya@intered.org 
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“Todos hemos de cooperar, aquí no hay uno 
solo y los demás son comparsa, sino que 

cada cual tiene su sitio, su deber, su 
responsabilidad.” 

Pedro Poveda


