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1. Finalització de la primera fase
de la «Xarxa d’agents pel Treball
Digne a San Salvador»

Aquest projecte, finançat per l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat, ha comptat
amb 10 sindicalistes que han realitzat 21
accions de formació a 336 joves, dones i
treballadors i treballadores, i 98 accions de
difusió, sensibilització i defensa del treball
digne a la capital salvadorenya. Ha incidit
en els principis promoguts per l’ODS 8, l’Organització Internacional del Treball (OIT) i la
Confederació Sindical Internacional (CSI),
entre els treballadors i treballadores tant
del sector públic com del privat, fent especial èmfasi entre els joves i les dones. Els
treballadors per compte propi i les treballadores de les maquiles han tingut un protagonisme especial en les accions realitzades
en polígons, zones franques i places i carrers de la ciutat.
Els treballadors i treballadores de San Salvador, en general, pateixen greus vulneracions dels seus drets polítics i laborals, i
mancances d’eines per defensar-los. Amb
la tasca realitzada pels Agents del Treball
Digne, s’ha fomentat el coneixement i la
sindicació entre la població per tal d’incentivar la lluita en la defensa col·lectiva dels
drets de la classe treballadora.
Arran de l’èxit i bona acollida d’aquest projecte entre els sindicats i la població salvadorenya aquest any es farà una segona fase
del projecte.
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2. Enfortiment de la Xarxa de
Dones al Salvador

Amb aquest programa, finançat per l’ajuntament de Cornellà de Llobregat, es fomenten, mitjançant la formació i les accions al
carrer, nous lideratges socials i sindicals entre dones organitzades al voltant d’associacions indígenes, sindicals o comunals.
Les dones salvadorenyes, sovint, són el pal
de paller de les economies familiars i motor
de les seves comunitats. Tot i això, el seu
paper dins de la societat no és reconegut i
viuen en un segon pla. Això es fa més evident en zones rurals i entre les treballadores
de les maquiles que són, en bona part, mares solteres.
En total en aquest projecte s’han dut a terme 25 cursos de formació, en què han participat 453 dones. El que es pretén amb
aquesta formació és que les participants
desenvolupin les seves capacitats i habilitats per explicar i promoure en el seu propi
entorn social la importància que té lluitar
per un treball digne, i com aquest sintetitza
les aspiracions de les persones per a una vida millor, així com la necessitat d’organitzar-se, tenir participació econòmica, accés
a la sanitat, l’educació i a l’apoderament
polític.

3. Jornades d’avaluació de la 3a
fase del programa de formació
«Treball digne per a tots i totes».
Marroc 2018-2019

Quan està a punt d’acabar la tercera i definitiva fase del projecte «Treball digne per a
tots i totes», finançat pels ajuntaments de
Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà,
Esplugues de Llobregat, el Prat de Llobregat, Terrassa, Sabadell i pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, s’estan preparant
les jornades definitives d’avaluació.
Aquest projecte ha consolidat l’Escola del
Treball Digne del Marroc, i ha format sindicalistes marroquins de diversos sindicats.
Principalment hi han participat membres de
la Central Democràtica de Treballadors
(CDT) i de la Federació Democràtica del Treball (FDT). Així i tot, i seguint la filosofia d’obertura de la nostra Escola a la resta de
sindicats transformadors i de classe i a la
societat civil, també hi han participat alumnes de la Unió General de Treballadors del
Marroc (UGTM), de l’Organització Democràtica de Treballadors (ODT) i de col·lectius de
dones del medi rural.
Aquest mes d’abril, i a la seu de Tetuan de
l’Escola, es realitzaran les jornades d’avaluació amb la participació d’alumnes, formadors i membres d’executives que juntament
amb l’equip de l’Escola del Treball Digne i
Sindicalistes Solidaris, faran el balanç final
d’aquests 3 anys de projecte.
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4. Els sindicats peruans
homenatgen a Luis Fuertes

El pròxim dia 23 d’abril i a la seu de la Casa
d’Espanya de la ciutat de Lima, es retrà un
homenatge a Luis Fuertes, traspassat el
passat mes d’agost a la ciutat de Barcelona. Fuertes, antic secretari general de la
UGT de Catalunya, col·laborador a l’Amèrica Llatina de Sindicalistes Solidaris, delegat de l’OIT al Perú i agregat laboral de
l’ambaixada espanyola al país, va tenir un
especial lligam amb el moviment sindical
peruà que ara li vol fer un reconeixement.
A l’acte hi participarà Paco Neira, director
de la Fundació Josep Comaposada – Sindicalistes Solidaris i representants de la Confederación Autonoma de Trabajadores
(CAT), Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) així com el president
de la Casa d’Espanya, l’actual agregat laboral de l’ambaixada espanyola al Perú i Michel Azcueta Gorostiza, antic alcalde de
Villa El Salvador i molt vinculat a la figura
de Luis Fuertes durant els anys que va residir al país andí.

5. Presentació del llibre
Colombia, proceso de paz en
femenino plural, de J. López

El passat 1 de febrer es va presentar el llibre
Colombia, proceso de paz en femenino plural al Centre Cívic Balàfia de la ciutat de Lleida. L’acte, organitzat amb la
col·laboració de la regidoria de Participació
Ciutadana, Drets Civils i Cooperació de la
Paeria, i les Associacions de veïns i de dones de Balàfia, va comptar amb la participació del regidor, Joan Gómez, el director de
Sindicalistes Solidaris, Paco Neira i l’autor
del llibre, José López Alcaraz. La presentació va anar a càrrec del delegat de la Fundació Josep Comaposada – Sindicalistes
Solidaris a Lleida, Ramon Moreno i en acabar es va encetar un interessant i participat
debat sobre la situació després del procés
de pau i del paper que han tingut les dones
en les diferents etapes del conflicte.

Agenda
Exposicions
• De l’1 al 12 d’abril. Exposició «A pie
de valla. Frontera Sur» del fotoperiodista J.A. Sempere, al Centre Mercè
Rodoreda, c. Major, 69 de Sant Joan
Despí
• Del 2 al 13 de maig. Exposició «Treball Digne?» a la Biblioteca Pare Miquel, c. Àngel Guimerà, 106, d’Esplugues de Llobregat
• Del 14 al 25 de maig. Exposició “Treball Digne?» a la Biblioteca Central,
pg. de les Lletres, 1 de Terrassa
• De l’11 de juny al 10 de juliol. Exposició «A Pie de Valla. Frontera Sur» del
fotoperiodista J. Antonio Sempere al
Museu de Sant Boi de Llobregat, c.
del Pont, 7
Fires de Cooperació i Solidaritat
• 18a Mostra d’Entitats a Viladecans.
Dia 12 de maig durant tot el dia al
Parc de la Marina
• 19a Festa de la Solidaritat a Esplugues de Llobregat. Dia 18 de maig,
d’11 h a 14 h, a la plaça de Santa
Magdalena
• Festa «El Prat Solidari», d’El Prat de
Llobregat. Dia 1 de juny, de 18 h a
22.30 h, a la plaça Catalunya
• Fira de la Solidaritat de Sant Feliu de
Llobregat. Dia 1 de juny, d’11 h a 14
h, als jardins del Palau Falguera
• 20a Fira de Solidaritat de Cornellà de
Llobregat. Dia 29 de juny, de 18.30 a
22 h, a la plaça de Catalunya
• Festa major solidària de Terrassa. Dia
30 de juny de 17 h a 21 h, a la Rambla Egara

Glossari: què són els ODS?
L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible va ser aprovada
per Nacions Unides amb la finalitat d’erradicar la pobresa, lluitar
contra la desigualtat i la injustícia i posar fre al canvi climàtic, entre altres.
L’Agenda marca 17 objectius, coneguts popularment com a ODS, i
169 fites. Des de Sindicalistes Solidaris ja fa temps que treballem
en la defensa, promoció i implementació principalment de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 8, que fa referència al treball digne i al creixement econòmic.
Amb el suport de
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