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1. Inici de la tercera fase de la
Xarxa de Cooperatives pel treball
digne a El Salvador
Un estri tan comú i quotidià per a molts de
nosaltres com és un forn, pot ser una eina
poderosíssima per canviar les vides de
centenars de persones a El Salvador.
I aquest és el punt de partida d’aquesta
tercera fase d’aquest projecte de Sindicalistes Solidaris, a on hi participen set comunitats d’arreu del país i 105 persones
beneficiàries, especialment dones, indígenes, joves i mares solteres en especial estat de vulnerabilitat.
Amb la cessió d’un forn a les comunitats, i
jornades de formació en fleca i pastisseria,
comptabilitat i comercialització, higiene alimentària i treball digne, cada una d’aquestes famílies té l’oportunitat d’obtenir uns
ingressos que els permeten tirar endavant i
invertir part dels guanys en el bé de les seves comunitats.

Les participants, una vegada consolidats
els coneixements, elaboren una gran diversitat de productes saludables i nutritius que elles mateixes venen a les seves
comunitats o a d’altres de veïnes, i obtenen uns ingressos amb què poden alimentar els seus fills i portar-los a l’escola,
però que també donen una oportunitat
als joves de fugir de la violència i de la
delinqüència organitzada.
Amb aquesta tercera fase, s’hauran consolidat un total de 25 cooperatives a tot

el país i l’objectiu és que puguin treballar
mancomunadament i consolidar una
marca que sigui identificada com a font
de productes sans i nutritius i elaborats
sota el respecte als principis del treball
digne.
La creació d’aquestes cooperatives ha
estat possible gràcies a la col·laboració
dels ajuntaments de Vilanova i la Geltrú,
Igualada, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès, Sant Andreu de la
Barca i l’Hospitalet de Llobregat.

2. Comencen dos nous projectes
sindicals al Marroc
Dos nous projectes de caràcter sindical
s’han iniciat entre maig i setembre al Marroc. El primer d’aquests, sota el títol «Dona,
igualtat i treball digne», neix de les inquietuds mostrades per les companyes sindicalistes de la Central Democràtica del Treball
(CDT) i de la Federació Sindical Democràtica (FSD) durant els fòrums de dones que
es van dur a terme el passat mes d’octubre
a les ciutats de Casablanca i Mohammedia.
Amb aquest projecte es pretén donar visibilitat i empoderar les dones en tres
importants àmbits: el món laboral i de
l’empresa, el sindical i en la societat.
Aquest projecte consta de tres fases, i en
aquesta primera es treballarà especialment dins de les estructures dels sindicats. Es treballarà en la formació de les
organitzacions territorials i sectorials per
tal de sensibilitzar els membres de les
diferents executives sobre els drets de
les dones i fomentar-ne la participació i
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inclusió en els òrgans de govern i de decisió.
Paral·lelament, des de l’Escola del Treball Digne que Sindicalistes Solidaris té a la ciutat de
Tetuan, s’impartiran 25 cursos de formació
adreçats, principalment, a dones, on als es
donaran eines i coneixements sobre els seus
drets. L’objectiu és que en una segona fase hi
pugui haver dones formades per impulsar
Secretaries de la Dona en els diferents espais
dels sindicats, i teixir una xarxa d’assessorament tant dins de les empreses com en els
diferents òrgans sindicals. Aquest projecte rep
el suport dels ajuntaments de Gavà, Viladecans, el Prat de Llobregat, Terrassa, Sabadell i
Esplugues de Llobregat.

El segon projecte va adreçat als joves, i
sota el títol «Joves i treball digne», es pretén bastir grups de joves capaços d’obrirse espai dins del mercat laboral i de les
estructures sindicals. En un país com el
Marroc, els joves tenen poques opcions
formatives i unes baixes expectatives de
trobar un lloc de treball. Amb aquesta
xarxa es pretén donar-los un espai de
participació i formació perquè s’organitzin
dins i fora del sindicat. Aquest projecte
arribarà a 20 regions i federacions del
sindicat CDT i és finançat pels ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat i Granollers.
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3. Presentació de l’exposició «El
infVierno serbio» a Esplugues de
Llobregat
El passat dia 17 d’octubre es va presentar
l’exposició «El infVierno serbio» a la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues de Llobregat,
amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Aquesta mostra fotogràfica del fotoperiodista J. Antonio Semper és un recull de les
imatges preses durant l’hivern de 2018 a la
zona dels camps de refugiats de les fronteres de Sèrbia amb la Comunitat Europea.
En el títol, Semper juga amb les paraules
infierno i invierno per denunciar la cruesa
de les condicions de vida de persones que
es troben a la zona a temperatures de més
de 30 graus sota zero i sense els mínims

4. Finalitza el projecte «Trabajo
digno, paz y escuela de medio
ambiente» a Colòmbia

necessaris per dur una vida digna. A les inclemències del temps i a la falta d’infraestructures cal sumar-hi les accions violentes i
arbitràries dels policies que els custodien i
la inhumanitat de la tanca que separa el
territori serbi amb els països fronterers.

Agenda
Agenda

• Mostra d’entitats solidàries, dia 5 d’octubre a les 6
de la tarda a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada.
• Fira de solidaritat i cooperació a la plaça de la vila
de Santa Coloma de Gramenet, dia 6 d’octubre
de 10 a 14 h.
• Fira d’entitats i de solidaritat a la rambla de Sant
Francesc de Vilafranca del Penedès, el dia 13
d’octubre de 10 a 14 h.

Exposicions

Ha finalitzat el projecte que es duia a terme
a la ciutat de Lérida a Tolima amb la col·laboració de la Paeria de Lleida. En aquest
projecte, els joves del municipi de Lérida,
situat en una zona fortament castigada per
la guerra, han dut a terme tallers sobre la
cultura de la pau, resolució pacífica de
conflictes i treball digne. En aquest darrer
apartat s’ha materialitzat l’Escuela del Medio Ambiente, on els joves han treballat fonamentalment en dues línies: d’una banda,
han agafat consciència de la necessitat de
cuidar i preservar els seus recursos naturals, especialment els hídrics, que estan
fortament contaminats, i han adequat rutes
i espais de lleure. De l’altra, han desenvolupat tallers de reciclatge i fabricació de petits utensilis ornamentals a partir del
reciclatge d’alguns dels residus que han recollit amb la neteja dels espais naturals.
Amb l’aprenentatge, confecció i venda
d’aquests ornaments s’ha pogut iniciar una
línia de petit negoci que aporta ingressos
per a la millora i el benestar de la comunitat.
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• Exposició «Treball digne?» a la facultat d’econòmiques de la Universitat de Barcelona, del 4 al 18 de
novembre.
• Exposició «El infVierno serbio» del fotoperiodista J.
A. Semper, a la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
de Llobregat, del 17 d’octubre al 15 de novembre.
• Exposició «Treball digne?» al centre cívic Can Rull
de Sabadell, del 18 de novembre al 9 de desembre.
• Exposició «El infVierno serbio» a l’edifici del Rellotge de la Diputació de Barcelona, del 15 de novembre al 2 de desembre.
• Exposició «A pie de valla. Frontera sur» al centre cívic Mar-Joan Lloveras de Vilanova i la Geltrú, del 2
al 20 de desembre.
• Exposició «ODS. Reptes compartits» a la seu de la
rambla de Santa Mònica de la UGT de Catalunya,
del 5 de desembre al 6 de gener.

Xerrades

• Presentació del llibre «El proceso de paz en femenino plural» el dia 30 d’octubre a les 18.00 hrs a
la seu de la UGT de Mataró (Plaça de les Tereses
17)
• Berenar solidari el dia 29 d’octubre a les 17.00
hrs a la seu del CIRD (c/ Mossèn Jacint Verdaguer,
18-18) de Cornellà de Llobregat.

Aquesta exposició consta de 30 panells de
grans dimensions en blanc i negre, i després
d’Esplugues es podrà veure a l’edifici del rellotge de la Diputació de Barcelona. A partir
del gener de 2020, visitarà diverses poblacions de Catalunya.

Glossari: L’Objectiu de
Desenvolupament Sostenible
número 2. Posar fi a la fam, assolir la
seguretat alimentària i la millora de
la nutrició, i promoure l’agricultura
sostenible
Per a 2030, erradicar la fam
i assegurar l’accés de totes
les persones a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l’any.
Igualment, posar fi a totes les formes de malnutrició i duplicar la productivitat agrícola i els
ingressos dels productors/es d’aliments de petita escala, en particular de les dones, pobles
indígenes, agricultors/es familiars, pastors/es i
pescadors/es.
També cal assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d’aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients que augmentin la
productivitat i la producció, contribueixin al
manteniment dels ecosistemes, enforteixin la
capacitat d’adaptació al canvi climàtic, fenòmens meteorològics extrems, sequeres, inundacions i altres desastres, i millorin progressivament la qualitat del sòl i la terra.
Per a 2020, mantenir la diversitat genètica de
les llavors, corregir i prevenir les restriccions i
distorsions comercials dels mercats agropecuaris mundials i adoptar mesures per tal d’assegurar el bon funcionament dels mercats de
productes bàsics alimentaris i derivats.
Amb el suport de
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