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1. Finalitza el programa «Treball digne per a tots i totes al Marroc»

2. Pla d’Acció per a una Educació
Transformadora per una
Ciutadania Global a la província
de Barcelona

Curs de formació a Nador. Març de 2019

El projecte triennal «Treball digne per a tots
i totes al Marroc» ha arribat al final de la
tercera fase, tancant-se així definitivament
aquest programa de formació que ha servit
per formar sindicalistes de diferents centrals sindicals i membres del teixit associatiu marroquí.
Durant aquest darrer any, hi han passat un
total de 1.316 companys i companyes repartits en 47 cursos de formació sindical
impartits a tot el territori del país. Seguint
el fil del treball digne i l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 8, les formacions
han estat centrades, principalment, en dos
eixos: joves i treball digne i tècniques de
negociació. Durant el darrer any, aquestes
càpsules formatives també s’han combinat
amb accions de divulgació i sensibilització
al carrer en zones d’afluència de treballadors/es i entrades de polígons industrials
de 7 regions del Marroc, fent especial èmfasi en treballadors/es dels sectors industrials, agrícoles, de serveis i obres
públiques i de la construcció.
Dins de la programació, també s’ha fet un
esforç especial per formar els participants
en qüestions de gènere fent formacions i
debats entorn de temes com «la dona treballadora al sindicat i als llocs de treball»,
«la llei de violència contra les dones», «8
de març i treball digne» i «drets de la dona
en la legislació marroquina».
Cal destacar que aquest darrer any s’ha fet
un esforç important per tal de posar l’equitat de gènere al centre del debat i, per
aquest motiu, el passat mes d’octubre es
van organitzar dos fòrums de dones en els

www.sindicalistessolidaris.org

quals es va debatre sobre la situació de les
dones marroquines en els centres de treball, a la societat i quin és i quin hauria de
ser el seu paper en els sindicats. Aquests
fòrums van servir per dissenyar i planificar
el proper projecte que Sindicalistes Solidaris executarà durant el període maig 2019–
abril 2022 i que té com a objectiu apoderar les treballadores i delegades en aquests
3 àmbits.
Per tancar aquesta fase, es van dur a terme
les jornades d’avaluació durant les quals
formadors/es, membres d’executives, beneficiaris/àries i l’equip de Sindicalistes
Solidaris van fer balanç tant de la darrera
fase com de la globalitat dels 3 anys del
programa.
Com a cloenda del programa, es va presentar i posteriorment es va fer un debat
amb Radhia El Omari, autora del llibre
«Rosas que arden». Amb aquesta presentació es va voler fer un pas endavant en la
implicació de les dones en la reivindicació i
la lluita pels seus drets. La novel·la ens
parla de la crisi cultural i de la situació de
la dona al Marroc i al món àrab en general.
A través del fil del relat, es van poder treballar temes com la violència contra les dones, els matrimonis de menors, la llei de
divorci i la custòdia dels fills, el dret a heretar, la situació legal de la dona divorciada,
la supeditació de les dones i per què queden sempre relegades a un segon pla en
els diferents àmbits, i la doble jornada que
fan tant dins com fora de la llar. Amb una
presència majoritàriament d’estudiants universitàries, va ser una bona oportunitat d’obertura del món sindical a la societat.

Imatge de l’exposició «A pie de valla. Frontera Sur»
de J. Antonio Sempere

Amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona, s’ha iniciat un Pla d’Acció per a
una Educació Transformadora per a una
Ciutadania Global que arribarà a totes les
comarques de Barcelona. La voluntat
d’aquest pla és fer arribar a la població diferents elements de reflexió relacionats
amb les diverses accions que Sindicalistes
Solidaris organitza en el marc de la defensa dels drets humans. Aquest pla compta
amb diverses accions de sensibilització a la
població i inclou 4 exposicions que es podran veure a diferents seus de la UGT i en
espais cedits pels ajuntaments, un quadríptic divulgatiu sobre els drets humans
amb especial èmfasi als drets humans laborals i els ODS, la presentació de dos llibre editats per la Fundació Josep
Comaposada-Sindicalistes Solidaris («Colombia, proceso de paz en femenino y plural» de J. López Alcaraz i «Abecedari de la
Solidaritat» adreçat a nois i noies de 5è i
6è de primària), la revista anual «Sud» i
aquest butlletí de difusió. Alhora, aquest
pla també inclou la participació en diverses
fires de cooperació i solidaritat en diferents
municipis i la presència en xarxes socials.
Per saber el calendari i lloc de les exposicions i les presentacions de llibres podeu
consultar l’apartat «agenda» o la nostra pàgina web www.sindicalistessolidaris.org.
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3. Treball digne?

Aquest és el títol de l’exposició de creació
pròpia de Sindicalistes Solidaris que han
finançat els ajuntaments de Granollers,
Terrassa i El Prat de Llobregat i que ja s’ha
pogut veure a Esplugues i Terrassa en els
darrers mesos. Aquesta exposició neix amb
la voluntat de donar a conèixer què és el
treball digne d’una manera didàctica i distesa, i explorar-ne les diferents dimensions.
També es dona una visió de col·lectius especialment vulnerables com les dones i els
nens, i de sectors productius de casa nostra
que pateixen especialment la manca de garanties d’un treball digne. Finalment, es poden conèixer diferents visions que tenen
persones que viuen a indrets on Sindicalistes Solidaris hi té presència a través de projectes de cooperació al desenvolupament.
El proper mes de setembre «Treball digne?»
es podrà visitar al Prat de Llobregat i a Granollers (vegeu agenda).

Glossari: L’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número
1: Erradicar la pobresa
L’ODS1 es proposa erradicar per a totes
les persones del món la pobresa extrema, actualment mesurada per un ingrés
per persona inferior a 1,25 dòlars EUA
al dia en l’horitzó de l’any 2030, així
com també reduir com a mínim a la
meitat la proporció d’homes, dones,
nens i nenes de totes les edats que hi
viuen en totes les seves dimensions
d’acord amb les definicions nacionals.
L’accés a l’ocupació de qualitat, el poder
adquisitiu de les persones treballadores
i la protecció dels drets fonamentals són
elements clau en què es basa l’erradicació de la pobresa.
Amb el suport de
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4. Campanya de suport a Louisa
Hanoune

5. Finalitza la Campanya d’acció i
sensibilització a Oujda i Larache
(Marroc)

Acció de sensibilització a Oujda el passat mes de juny 2019

Louisa Hanoune, secretària general del Partit dels Treballadors d’Algèria, diputada a
l’Assemblea Nacional Popular des de 1997
i tres vegades candidata a la presidència
de la República, va ser detinguda el passat
dia 9 de maig per ordre del Tribunal Militar
de Blida. Defensora dels drets de les dones, dels joves i de la diversitat cultural i
lingüística ha encapçalat les protestes del
poble algerià contra el govern de Bouteflika
demandant un canvi democràtic profund.
En el marc de la campanya internacional
per demanar l’alliberament de Louisa Hanoune, el ple de l’Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat va aprovar una moció promoguda pel Consell de Cooperació i Solidaritat a proposta de la nostra entitat. José
Antonio Iniesta, delegat de Sindicalistes
Solidaris al Baix Llobregat, va intervenir al
ple municipal per defensar la moció.

Agenda
Exposicions:

• Del 2 al 15 de setembre. Exposició «Treball
digne?». A la biblioteca Antonio Martín situada al Cèntric Espai cultural (pl. de Catalunya, 39). El Prat de Llobregat.
• Del 16 al 30 de setembre. Exposició «Treball digne?» A Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau, situat al c. del Rec, 19 de
Granollers.
• Del 23 de setembre a l’11 d'octubre. Exposició «A pie de valla. Frontera sur» de J. Antonio Sempere a la Biblioteca Municipal
(av. Josep Tarradellas, 16) de Viladecans.
• De l’1 al 8 d’octubre. «Treball digne?» a la
seu de la UGT de Catalunya (Rambla de
Santa Mònica, 10 Barcelona).
• Del 9 al 30 d’octubre. Exposició «Treball
digne?» a la biblioteca Sant Ildelfons (pl.
de Carles Navales s/n) de Cornellà de Llobregat.
• Del 14 d’octubre al 13 de novembre. Exposició «El Infierno serbio» del fotoperiodista

El passat 30 de juny va finalitzar la Campanya d’acció i sensibilització a les regions de
Larache i Oujda, amb la col·laboració dels
ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat i
Granollers. Inicialment, es van formar 26
quadres sindicals que van dur a terme 33
accions de difusió, sensibilització i promoció a places, carrers i centres de treballs de
les dues principals ciutats així com de poblacions del voltant. Durant aquestes accions, es van recollir prop de 7.000
signatures entre la ciutadania per tal de
demanar unes condicions laborals dignes i
que es faran arribar a organismes oficials
com el Ministeri de Treball i l’OIT. Gràcies a
aquesta campanya, s’han pogut organitzar
10 sectors sindicals nous i la taxa d’afiliació ha crescut en un 2,5%. L’objectiu d’apoderar els i les sindicalistes d’aquestes
dues regions i promoure el coneixement del
treball digne s’ha assolit amb escreix.

J.A. Sempere a la Biblioteca Pare Miquel
(c. Àngel Guimerà 106-108) d’Esplugues
de Llobregat.
• Del 15 al 28 d’octubre. Exposició «A pie de
Valla. Frontera sur» de J.A. Sempere a la biblioteca Josep Soler Vidal (pl. Jaume Balmes, s/n) de Gavà.

Fires de cooperació i Solidaritat

• Mostra d’entitats de Gavà. Dia 5 d’octubre,
d’11 del matí a 2 del migdia, i de 5 de la
tarda a 2/4 de 9 del vespre a la Rambla.
• Mescla’t 2019. Dia 5 d’octubre, de 10 del
matí a 9 del vespre, al pg. de la Plaça Major de Sabadell.
• Barrejant’19. Dissabte dia 5 d’octubre, de
les 10 del matí a les 9 del vespre, i el diumenge dia 6, d’11 del matí a les 2 del
migdia, a la pl. Teresa Valls i Diví de Sant
Boi de Llobregat.
• Fira d’entitats 2019. El diumenge 6 d’octubre, de 10 del matí a les 2 del migdia, a la
pl. de la Vila de Santa Coloma de Gramenet.
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