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PRESENTACIÓ

El present document sorgeix com a complement a l’actual Pla Estratègic (PE)
2017-2021 malgrat recull una estratègia que va més enllà de la temporalitat marcada
pel PE, ja que l’Educació per a la Transformació Social està darrere de totes les
activitats que desenvolupa SETEM Catalunya. És per això que en aquest document
només

ressaltarem

i

resumirem

els

aspectes

claus

de

l’Educació

per

a

la

Transformació Social com l’entenem des de la nostra entitat, i cal fer-ne una lectura
conjunta amb el PE vigent en cada moment per acabar d’emmarcar el context i les
línies d’actuació concretes les quals sempre estan acompanyades per aquesta visió de
l’educació per al desenvolupament i la transformació social.
Tal com apuntem al PE 2017-2021, des de SETEM Catalunya identifiquem que la
Transformació i/o Sensibilització és l’essència de la feina de l’entitat.
Aquest document sorgeix d’una reflexió i ànim de síntesi conjunt entre Equip
Professional, Junta Directiva i la base social més activa de SETEM Catalunya, i ha estat
aprovat en reunió de Junta Directiva del 10 de gener de 2020.

2

INTRODUCCIÓ

L’Educació per a la Transformació Social (EpTS) l’entenem dins l’àmbit educatiu
formal però també en les iniciatives d’educació no formal i en qualsevol activitat que
tingui

per

objectiu

proporcionar

elements

d’informació

que

repercuteixin

la

transformació social de la societat, i de les persones en particular. L’objectiu final de
l’EpTS és aconseguir mobilitzar una societat compromesa amb el canvi.
L’EpTS cal que proporcioni eines per a l’adquisició de capacitats i un canvi
d’aptituds i de pensament que permeti a les persones reclamar el dret a una societat
amb justícia social i solidaritat. Una societat on les persones han d’estar al centre de
la vida i a on les seves necessitats es vegin reconegudes. Per tant es tracta
d’alimentar un pensament crític donant opcions a les alternatives respectuoses amb la
realitat social i ambiental.
Per tant, tenint en compte els eixos transversals de SETEM Catalunya, i com a
membres de la Federación SETEM amb qui compartim visió i àmbit d’aplicació de
l’EpTS, partim d’una visió feminista, ecologista, horitzontal i participativa per
desenvolupar accions de sensibilització, transformació social i ciutadania global per
aconseguir arribar a aquests objectius:

•

Sensibilitzar a la societat sobre la creixent desigualtat socioeconòmica existent i
les seves causes, promovent les transformacions personals i col·lectives
necessàries per aconseguir un món just.

•

Educar i formar en una cultura de la solidaritat i igualtat, respectuosa amb la
dignitat i identitat dels pobles, amb els drets humans i amb el medi ambient,
orientada a denunciar i erradicar les injusticies socials, les causes estructurals
de

les

desigualtats

existents,

i

l’adquisició

d’una

consciència

crítica,

responsable, igualitària, intercultural i transformadora.
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ÀMBITS DE TREBALL EN EDUCACIÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ
SOCIAL
Desglossem la nostra tasca en EpTS en quatre àmbits d’aplicació: la
sensibilització i formació, la mobilització i la incidència política i empresarial. Així
doncs desglossem els actuals eixos estratègics en aquests àmbits d’aplicació de la
EpTS:
1. Sensibilització i Formació:
•

Eix 2 DDHH: Apoderar la societat a través d’accions de sensibilització, formació
i mobilització social.

•

Eix 2 DDHH: Exercir d’altaveu de les lluites d’organitzacions tant locals com
globals en la defensa dels drets humans i les sobiranies dels pobles.

•

Eix 3 EcoAlternatives: Preservar, desenvolupar i donar a conèixer els valors de
l’ESS, feminista i el moviment dels procomuns.

•

Eix 3 EcoAlternatives: Fer visibles alternatives locals existents de l’ESS,
feminista i el moviment dels procomuns.

•

Eix 4 EcoAlternatives: Investigar, analitzar i difondre les diferents alternatives
econòmiques al sistema capitalista que sorgeixen a nivell global.

•

Eix Transversal 2: Cohesionar els projectes des d’una visió global i estratègica
de l’entitat.

•

Eix Transversal 2: Posar les cures al centre, tant pel que fa al discurs com pel
que fa a l’organització.

2. Mobilització:
•

Eix 2 DDHH: Qüestionar el sistema capitalista a través de la pràctica feminista i
ecologista.

•

Eix 3 EcoAlternatives: Reforçar i participar en xarxes i grups de consum crític i
responsable.

•

Eix 4 EcoAlternatives: Fomentar el consum crític i responsable amb perspectiva
de sobirania alimentària i de gènere.
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•

Eix Transversal 1: Fomentar el caràcter associatiu de l’entitat, impulsant que el
voluntariat, activistes i la base social tinguin una participació clau en la presa
de decisions.

•

Eix Transversal 1: Impulsar la participació de voluntàries, activistes, i la base
social de SETEM Catalunya en la creació i desenvolupament de campanyes,
projectes

propis

o

altres

accions,

liderades

per

les

persones

voluntàries/activistes i amb el suport de l’equip tècnic, fruit del treball en
xarxa.
•

Eix Transversal 1: Donar les eines necessàries a voluntàries, activistes i base
social, perquè puguin apoderar-se tenint un paper actiu en la presa de
decisions dins l’entitat.

•

Eix Transversal 1: Vertebrar la nostra presència territorial, tot consolidant les
delegacions i grups locals ja existents, i impulsant la creació de noves, per
estendre el nostre impacte arreu del territori català.

•

Eix Transversal 2: Desenvolupar estratègies noves de captació de recursos per
garantir la nostra independència econòmica.

3. Incidència política i empresarial:
•

Eix 1 DDHH: Promoure i assolir legislacions que garanteixin el compliment dels
drets humans per part de les empreses, la defensa del medi ambient i els drets
de les dones.

•

Eix 1 DDHH: Exigir a les empreses l’aplicació de polítiques ètiques en les seves
inversions, la transparència en tota la cadena de subministrament i el
compliment dels drets laborals.

•

Eix 1 DDHH: Pressionar a les administracions perquè incorporin la compra
pública socialment responsable.

•

Eix 1 DDHH: Donar suport i exercir d’altaveu de les accions d’incidència cap a
empreses transnacionals i governs impulsades per les organitzacions i
moviments tant locals com globals.

•

Eix 3 EcoAlternatives: Participar en els moviments de l’economia social i
solidària i l’enxarxament, amb la finalitat de fer incidència política.

•

Eix 4 EcoAlternatives: Evolucionar el rol de SETEM Catalunya en l’àmbit del
Comerç Just, defensant i promovent assegurar la comercialització justa al llarg
de tota la cadena de producció, transformació i distribució.
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