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1. Programa de treball digne i
salut sexual reproductiva per a
docents al Salvador

2. Estrenyent llaços amb
sindicalistes peruans en temps de
pandèmia

Segons fonts o cials, al Salvador, de gener a
juny de 2020, s’han registrat 6.839 emba‐
rassos de nenes i adolescents entre deu i
dinou anys. Això representa que un 1,15%
de les nenes d’aquesta edat queden emba‐
rassades.
La falta d’accés a l’educació integral en se‐
xualitat de nenes i adolescents, té com a
conseqüència la coerció i els abusos sexu‐
als, embarassos no desitjats i malalties de
transmissió sexual. Els embarassos de les
adolescents posen en risc la seva vida i les
condemna a viure en la pobresa i l’exclusió.
Les noies embarassades sovint estan expo‐
sades a la discriminació social i econòmica
i a l’abandonament escolar; això els com‐
porta un rebuig per part dels seus amics,
veïns i familiars, inclosos els seus propis pa‐
res i greus seqüeles psíquiques (augment
de la taxa de suïcidi, depressió, rebuig per
part de la mare al nadó i baixa autoestima).
En algunes comunitats rurals, les noies ns i
tot reben pressió social per casar-se amb el
seu abusador.

escoles i treballar conjuntament amb pares i
mares, nens i nenes per disminuir aquesta
xacra que afecta cada any milers d’adoles‐
cents.
Originalment, aquest projecte estava previst
dur-lo a terme de forma presencial. Actual‐
ment les escoles d’El Salvador estan tanca‐
des a causa de la covid-19, per això s’ha
transformat en una campanya a través de
xarxes socials i en formacions on line.

3. Participem en les XVIII jornades
organitzades per la Taula Catalana
per la Pau i els Drets Humans a
Colòmbia dins del marc de la Fira
d’Economia Solidària de Catalunya

Segons l’Organització Mundial de la Salut
(OMS), el risc de mort després d’un emba‐
ràs és el doble d’elevat en nenes de quinze
a dinou anys que per a dones entre vint i
vint-i-quatre anys, i que la taxa de mortalitat
materna pot ser ns a cinc vegades superior
per a nenes de deu anys que per a dones
de vint anys.
Al Salvador tenir sexe amb nenes és delicte.
Tot i així, les estadístiques cauen pel seu
propi pes. Això és a causa del tabú que su‐
posa el fet de parlar, informar i educar nens
i nenes en una sexualitat responsable. Per
això, des de Sindicalistes Solidaris, l’Escola
del Treball Digne i el Sindicat de Treballadors
de l’Educació del Salvador (SITES) i amb el
suport de l’Ajuntament de Lleida, s’ha iniciat
una campanya pionera al país dirigida a
mestres i formadors i formadores perquè
dins del marc de la promoció del treball dig‐
ne, dins del sector educatiu, es pugui iniciar
un procés de sensibilització i educació a les
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Sindicalistes Solidaris va prendre part d’una
taula de debat dins del marc de les XVIII
Jornades sobre Colòmbia. El passat dia 4
de novembre la nostra companya Celia Cea,
professora de pastisseria de la «Xarxa de
Cooperatives pel Treball Digne al Salvador»
ens va representar en una taula que amb el
títol «Aportaciones de la economia feminista
en contextos de alta con ictividad: inter‐
cambio de experiencias» va analitzar com
s’organitzen les dones en situacions de vio‐
lència en diferents llocs del món. La taula va
estar moderada per la directora de l’Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupa‐
ment (ACCD), Carme Gual.

Fruit de les relacions que Sindicalistes So‐
lidaris i la UGT de Catalunya tenen amb
sindicats d’arreu del món, el passat 31 de
juliol es va organitzar una jornada de de‐
bat en línia entre sindicalistes catalans i
peruans sota el títol «Impacto de la pan‐
dèmia en los y las trabajadoras: retos y
desa os». Hi van intervenir, per part de la
Central General de Trabajadores de Perú
(CGT Perú) la seva vicepresidenta, Carme‐
la Sifuentes; la Central Unitaria de Trabaja‐
dores de Perú (CUT Perú) va estar
representada pel seu president, Julio Cé‐
sar Bazán; la UGT de Catalunya hi va estar
present amb les aportacions de la secre‐
tària d’Organització, Núria Solé i el director
de la Fundació Josep Comaposada-Sindi‐
calistes Solidaris, Francisco Neira.
Durant l’intens debat es va constatar que
davant de la situació de crisi derivada de
la pandèmia de la covid-19, els governs
han optat per afavorir les grans empreses
deixant desemparats milions de treballa‐
dors i treballadores i que, com sempre, les
dones són la baula més feble.
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4. Reinventant projectes!
La pandèmia de la covid-19 ha transformat
les nostres vides. Els projectes que du a ter‐
me Sindicalistes Solidaris a països del Sud,
també s’han hagut de reinventar.
Al Marroc, duem a terme dos projectes:
«Dona, igualtat i treball digne» i «Joves i tre‐
ball digne», amb la participació de la Cen‐
tral Democràtica de Treball (CDT) a ambdós
projectes i la Federació Sindical Democràti‐
ca (FSD) en el primer. A causa de la situació
de con nament de moltes zones del país i
la prohibició de reunions de més de deu
persones, gran part de les accions d’a‐
quests projectes s’estan fent virtualment. Ai‐
xò ha provocat un enorme esforç per
adequar els materials formatius i en la dota‐
ció de material informàtic necessari. L’Escola
del Treball Digne de Tetuan ha posat en mar‐

xa una pàgina web de difusió on es poden
veure totes les activitats i projectes realitzats
al país.
Al Salvador, a la situació de con nament i
aturada econòmica, s’hi van sumar els mi‐
lers de desplaçats a causa de la tempesta
tropical Amanda. En un país a on el 60% de
la població viu de l’economia informal i amb
uns altíssims índexs de pobresa, la situació
dels més vulnerables és molt preocupant.
Per tal de mitigar els efectes sobre la Xarxa

de Cooperatives pel Treball Digne, hem inici‐
at una campanya de reposició de matèries
primeres i de material de protecció i higiene
(mascaretes, hidrogel, kits sanitaris comuni‐
taris i individuals, etc.). Amb aquesta acció
es pretén garantir la seva viabilitat i reactivar
les cooperatives que van aturar la seva acti‐
vitat. Pel que fa a la resta de projectes, tam‐
bé s’ha optat per derivar part de les accions
a la modalitat virtual i garantir kits de pro‐
tecció als participants en aquelles accions
que es fan presencialment.

5. Arriba la sala virtual
d’exposicions de Sindicalistes
Solidaris i els «ODS. Reptes
compartits» en format vídeo
La sindèmia de la covid-19 també ens ha
obligat a reinventar els projectes de sensibi‐
lització a casa nostra. Amb els espais muni‐
cipals tancats, les exposicions de
Sindicalistes Solidaris necessitaven noves vi‐
es per arribar a la ciutadania, per això les
hem reinventat.
Quan aquest butlletí arribi als vostres ordina‐
dors, ja estarà en funcionament la nova sala
d’exposicions de Sindicalistes Solidaris i de

Objectiu 6. Garantir
la disponibilitat i
una gestió
sostenible de
l’aigua i el
sanejament per a
totes les persones
Per a 2030, aconseguir l’accés universal i
equitatiu a l’aigua potable i als serveis de
sanejament a un preu assequible per a tot‐
hom.
Per a 2030, millorar la qualitat de l’aigua
mitjançant la reducció de la contaminació,
l’eliminació dels abocaments i la reducció al
mínim de la descàrrega de materials i pro‐
ductes químics perillosos, la reducció a la
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la UGT de Catalunya. En ella hi podreu veure
en format 360° les exposicions «A pie de va‐
lla. Frontera sur» i «El infVierno serbio», amb‐
dues del fotoperiodista J. Antonio Semper. A
banda de trobar les fotogra es, també hi po‐
dreu veure un documental i breus comentaris
de l’autor, on s’explica la casuística en què
van ser preses les imatges per tal d’entendre
millor el context de cada fotogra a.

L’exposició «ODS. Reptes compartits» arri‐
ba en el format de disset càpsules de ví‐
deo que es poden veure a la pàgina web
de la UGT de Catalunya, la de Sindicalistes
Solidaris i a través de les xarxes socials.
Us animem a fer un viatge pels ODS a tra‐
vés d’aquests sintètics vídeos de dos mi‐
nuts, i a fer-ne difusió.

meitat del percentatge d’aigües residuals
sense tractar, i un augment substancial a
escala mundial del reciclat i de la reutilitza‐
ció en condicions de seguretat.

Agenda

Per a 2030, augmentar substancialment l’ús
e cient dels recursos hídrics en tots els sec‐
tors, i assegurar la sostenibilitat de l’extrac‐
ció i del subministrament d’aigua potable
per tal de fer front a l’escassetat d’aigua, i
reduir substancialment el nombre de perso‐
nes que la pateixen.

A causa de la inestabilitat que provoca la
covid-19, els actes i exposicions en què
participem canvien constantment i molts es
programen amb pocs dies de marge. Us
animem a seguir-los en format on line, quan
sigui possible, i a informar-vos a través de
l’agenda que trobareu a les pàgines web de
Sindicalistes Solidaris i de la UGT de Cata‐
lunya.

Per a 2020, protegir i restablir els ecosiste‐
mes relacionats amb l’aigua, inclosos bos‐
cos, muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i
llacs.
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