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Finalitza la segona fase del projecte «Dona, Igualtat i Treball Digne al Marroc»

L’objectiu de «Dona, Igualtat i Treball Digne al
Marroc», que es va iniciar l’any 2019, és visualit‐
zar i empoderar les dones dels sindicats partici‐
pants en el projecte, tot fomentant-ne la
participació dins de les estructures sindicals i
formant-les perquè esdevinguin referents i inter‐
locutores, tant amb els companys i companyes
com amb les empreses. En la segona fase que
acaba de nalitzar, s’han constituït un total de 45
secretaries o departaments de la dona a les dife‐
rents regions i sectors de la Central Democràtica
del Treball (35) i de la Federació Sindical Demo‐
cràtica (10). Han participat 1.643 persones.
El projecte va sortir del profund debat iniciat
en els dos fòrums de dones realitzats l’octubre
de 2018 a les ciutats de Casablanca i Moham‐
media. Les dades indicaven que la presència de
les dones als sindicats i als seus òrgans de di‐
recció era molt baixa, especialment en zones ru‐
rals, i en alguns sectors era pràcticament
inexistent. Algunes causes que ho provoquen són
l’alta precarietat laboral i la falta de regularització
real del mercat laboral del país; a més a més,
també hi in ueixen qüestions culturals i religio‐
ses, com la submissió endèmica de les dones
envers els homes, la falta de con ança en elles
mateixes i el masclisme.
En aquesta segona fase del projecte (que es
va iniciar el juliol del 2020 i ha nalitzat el 30 de
juny del 2021), malgrat algunes modi cacions
de les activitats previstes per adaptar-les a les
restriccions derivades de la covid-19, s’han dut a
terme dos cursos de formador de formadors (un
per a cadascun dels sindicats que participen en
aquest projecte) amb l’objectiu de descentralitzar
les formacions i fer-les arreu del país.
S’han fet 51 formacions (28 presencials i
23 a distància) amb dones i membres d’executi‐
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ves sectorials i regionals, sobre legislació laboral i
igualtat. Cada formació teòrica havia d’anar
acompanyada d’accions de difusió, però s’han
vist reduïdes a 13 per les restriccions de la pan‐
dèmia. En aquestes accions s’ha fet visites als
polígons industrials i s’ha repartit informació al
carrer. Aquest tipus d’accions són importants per‐
què es visibilitzen les dones com a referents i lí‐
ders sindicals.
Cal destacar els 9 cursos de formació espe‐
cí ca i especialitzada duts a terme a la seu de
l’Escola del Treball Digne de Tetuan, on un grup
de dones seleccionades han rebut una formació
intensiva i molt especialitzada perquè facin de
corretja de transmissió dels drets laborals i en
matèria d’igualtat entre les companyes de les di‐
ferents zones industrials del país. Aquesta forma‐
ció també ha facilitat un intercanvi d’experiències
i informacions entre les participants.
També s’han organitzat set seminaris regio‐
nals per commemorar el Dia de la Dona Treballa‐
dora, en què s’ha parlat sobre el conveni 190 de
l’OIT, del paper de les dones en els processos
electorals i del dret de les dones en la protecció
de la Caixa Nacional de la Seguretat Social
(CNSS).
Per últim, el projecte va concloure amb una
jornada d’avaluació amb les contraparts locals
per tal de valorar els aspectes positius del pro‐
jecte, les di cultats amb què ens hem trobat i re‐
collir els suggeriments per incorporar-los i millorar
la fase següent i seguir incidint en l’àmbit sindi‐
cal marroquí.
Aquest projecte ha estat possible gràcies al
suport dels Ajuntaments d’Esplugues de Llobre‐
gat, de Sabadell, d’El Prat de Llobregat, de Gavà,
de Viladecans, de Sant Boi de Llobregat i de
Terrassa.

20 anys de la Taula Catalana per la
Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Fa 20 anys que la societat civil catalana va
crear la Taula Catalana per la Pau i els Drets Hu‐
mans a Colòmbia. La plataforma va néixer per
contribuir a la construcció d’una pau estable i
duradora a Colòmbia, amb l’objectiu que es ga‐
rantís el respecte als drets humans i de fer un
acompanyament a una sortida negociada i de ‐
nitiva del con icte colombià en tots els seus àm‐
bits: polític, social, ambiental i armat. La Taula
també té per objectiu visualitzar i donar veu a les
entitats i persones defensores de drets humans
que treballen en la construcció de la pau al país.
Actualment, la formen més de trenta entitats
molt diverses, entre elles Sindicalistes Solidaris.
La Plataforma ha aconseguit ser referent de com
incidir socialment i políticament i és un exemple
de com treballar de forma conjunta la solidaritat
i el suport a un país de manera continuada i es‐
tratègica, aprofundint en la complexitat i l’abor‐
datge de les múltiples causes d’un con icte.
Sindicalistes Solidaris vam assistir a l’acte
commemoratiu del passat 12 de juny, que es
va fer en format mixt tant de manera presencial
com virtual.
La Taula durant aquests vint anys ha orga‐
nitzat actes públics amb representants dels
moviments camperols i gires d’incidència d’or‐
ganitzacions afrocolombianes i indígenes. Tam‐
bé ha fet publicacions sobre la protecció de les
persones defensores de drets humans, exposi‐
cions sobre les víctimes del con icte, jornades
sobre el paper del moviment feminista en l’A‐
cord de Pau, ha promogut declaracions públi‐
ques de la Taula i d’institucions catalanes i ha
organitzat i participat en delegacions internaci‐
onals sobre el terreny, presentacions de llibres,
informes, documentals, etc.
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Implica’t amb els ODS
Implica’t amb els ODS és un llibre que vol ser una
eina útil per a la ciutadania en general i en especial per
a aquells que estan en el món de les empreses. S’hi
troben propostes d’accions concretes que es poden fer
tant a nivell individual com mitjançant l’acció sindical a
les empreses i que ajuden a contribuir a la consecució
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
Aquesta publicació s’emmarca en l’objectiu general de
sensibilització per una educació transformadora per a
la ciutadania global.
Sindicalistes Solidaris hem elaborat aquest llibre
amb la voluntat de difondre i acostar els 17 Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) que el 2015 va
aprovar l’ONU i respon a la necessitat d’implicar la ciu‐
tadania perquè faci seus aquests objectius, posant
l’èmfasi en allò que des del món de les empreses i des
del sindicalisme es pot fer per tal d’assolir-los.
Els continguts han estat elaborats per un equip
format per especialistes del medi ambient, mobilitat,
equitat de gènere, polítiques socials, sindicals, de salut,
d’educació i d’internacional, etc., per aconseguir, d’una
manera grà ca, atractiva, entenedora i gens feixuga,
una eina pràctica on tothom podrà trobar algunes ide‐
es per portar a la pràctica.
Cada capítol comença amb una gran fotogra a,
una petita història, llegenda, poema o iniciativa i les
dades estadístiques que descriuen i apropen cadascun
dels ODS a la nostra realitat i quotidianitat, fugint del
tòpic que aquests són només per als països en vies de
desenvolupament. Aquí també hi ha fam, pobresa, can‐

Objectiu 8. Promoure el creixement
econòmic sostingut, inclusiu i sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el treball
digne per a tothom
Aquest objectiu ens commina a promoure les acti‐
vitats productives, el turisme sostenible, l’ocupació
digna, la creativitat i la innovació, l’emprenedoria i les
microempreses i pimes. Demana d’incrementar la
productivitat mitjançant la diversi cació, la modernit‐
zació tecnològica i la innovació. Però també requereix
avançar cap a una economia més desmaterialitzada i
circular, i assumir determinats compromisos socials,
amb l’ocupació de qualitat, amb la seguretat en la
feina i amb la inserció laboral, pensant sobretot en
les persones joves.
L’ús del recursos, tant en la producció com en el
consum, haurà de ser cada cop més e cient, i caldrà
procurar desvincular el creixement econòmic de la de‐
gradació del medi ambient.
[...] 8.2 Aconseguir nivells més elevats de pro‐
ductivitat econòmica mitjançant la diversi cació, la
modernització tecnològica i la innovació, entre altres
coses, centrant l’atenció en sectors de major valor afe‐
git i ús intensiu de mà d’obra.
8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolu‐
pament que recolzin les activitats productives, la crea‐
ció d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la
innovació, i fomentar la regularització i el creixement
de les microempreses i les petites i mitjanes empre‐
ses, mitjançant, entre d’altres, l’accés a serveis nan‐
cers.
8.4 Millorar progressivament, per al 2030, la
producció i el consum e cients dels recursos mundi‐
als i procurar desvincular el creixement econòmic de
la degradació del medi ambient, de conformitat amb
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Equitat, treball digne i salut sexual
reproductiva per a docents a El Salvador

vi climàtic, rius contaminats, gent sense accés a l’aigua
potable o als serveis de salut i educació, persones que
viuen al carrer o en condicions d’insalubritat, etc.
El capítol continua amb una sèrie de propostes
concrets de què pot fer cada persona en la seva vida
quotidiana i familiar i iniciatives a fer des de les empre‐
ses, i aquí el sindicalisme pot contribuir-hi mitjançant la
inclusió de clàusules concretes en els convenis col·lec‐
tius.
El llibre també pot ser una guia útil per als més jo‐
ves, que hi trobaran, d’una manera senzilla i didàctica,
petites coses que poden incorporar en els seus hàbits.
L’edició del llibre ha estat possible amb el suport
dels Ajuntaments de Terrassa, del Prat de Llobregat i de
Granollers.

el Marc decennal de
programes sobre moda‐
litats de consum i pro‐
ducció
sostenibles,
començant pels països
desenvolupats.
8.5 Per al 2030,
aconseguir l’ocupació
plena i productiva i garantir un treball digne per a tots
els homes i dones, inclosos els joves i les persones
amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració
per treball d’igual valor.
8.6 Per al 2020, reduir substancialment la
proporció de joves sense ocupació i que no cursen
estudis ni reben formació.
8.7 Adoptar mesures immediates i e caces per
erradicar el treball forçat, posar
a les formes
modernes d’esclavitud i el trà c d’éssers humans i
assegurar la prohibició i l’eliminació de les pitjors
formes de treball infantil, incloent-hi el reclutament i la
utilització d’infants soldats, i, el 2025, posar al
treball infantil en totes les formes.
8.8 Protegir els drets laborals i promoure un
entorn de treball segur i protegit per a tots els
treballadors, inclosos els migrants treballadors, en
particular les dones migrants i les persones amb
ocupacions precàries.
[...] 8.10 Reforçar la capacitat de les institucions
nanceres nacionals per fomentar i ampliar l’accés als
serveis bancaris, nancers i d’assegurances per a totes
les persones.
[...] 8.10.b Per al 2020, desenvolupar i posar en
marxa una estratègia mundial per a l’ocupació del
jovent i aplicar el Pacte mundial per a l’ocupació de
l’Organització Internacional de Treball.

Un greu problema a El Salvador és l’elevada xifra
d’embarassos de nenes i adolescents que abandonen
l’escolarització. Per això, amb aquest projecte es volia
sensibilitzar, conscienciar, formar i incidir en els i les
mestres organitzats i no organitzats en el Sindicat de
Treballadors de l’Educació Salvadorenca (SITES) sobre
els elements bàsics del treball en condicions dignes
amb una perspectiva de gènere, que promogués la
igualtat i l’equitat de gènere i, molt especialment, en la
salut sexual i reproductiva dirigida a joves i adolescents.
Les formacions es van complementar amb accions
divulgatives dirigides tant a docents com a noies joves i
adolescents sobre educació sexual reproductiva per
contribuir a la prevenció d’embarassos i abusos sexuals.
En aquesta segona fase les accions divulgatives s’estan
duent a terme a través de les xarxes socials, reforçant la
tasca ja iniciada en la primera fase i que va donar bons
resultats.
Projecte amb el suport de l'Ajuntament de Lleida.

Agenda
Exposicions
ODS, REPTES COMPARTITS
Del 27 de setembre al 8 d’octubre a Terrassa
Del 13 al 27 d’octubre a Gavà
Del 28 d’octubre al 15 de novembre a Viladecans
ABECEDARI DE LA SOLIDARITAT
De l’1 al 30 de setembre a Esplugues de Llobregat
(Biblioteca Pare Miquel)
Del 5 al 25 d’octubre a Sabadell
Presentació del llibre IMPLICA’T AMB ELS ODS
5 d’octubre, a les 19 hores
A l’Espai Àgora (CC Sant Oleguer)
Sabadell
Mostres d’entitats i res on ens podreu trobar:
2 d’octubre a Sabadell i Sant Boi
16 i 17 d’octubre al Prat de Llobregat
15 al 17 d’octubre a Santa Coloma de Gramanet
23 d’octubre a Cornellà

Amb el suport de:
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