
D’un temps ençà, una roda de colors ha
anat ocupant llocs en les nostres vides. El
dònut multicolor, a poc a poc, va formant
part de la nostra quotidianitat i ha vingut
per quedar-se. Aquesta roda és el símbol
dels Objectius de Desenvolupament Soste-
nible, coneguts popularment amb les sigles
d’ODS.

L’any 2015, l’Assemblea General de Naci-
ons Unides va aprovar l’Agenda 2030 de
Desenvolupament Sostenible, a on es con-
cretaven 17 objectius i 169 fites encami-
nats, entre altres, a erradicar la pobresa,
lluitar contra la desigualtat i la injustícia,
frenar el canvi climàtic i assolir un món
més sostenible.

L’Agenda 2030 és multidimensional i inte-
gral, i tracta les tres dimensions del desen-
volupament sostenible (l’econòmica, la
social i l ’ambiental) que afecten diferents
vessants de la nostra vida.
Amb la intenció d’apropar els ODS a la ciu-
tadania i als sindicalistes, neix l’exposició
«ODS. Reptes compartits» que es pot veure

fins a finals del mes de febrer al vestíbul de
la seu històrica de la UGT de Catalunya de
rambla de Santa Mònica; després empren-
drà el viatge cap a diferents poblacions
(podeu consultar-ne la informació a la pà-
gina web www.sindicalistessolidaris.org).

L’exposició està composada per 18 panells
tipus roll up dedicats cadascun d’ells a un
dels ODS, més un plafó de presentació. A
cada panell hi trobareu una petita explica-
ció de l’ODS tractat, amb dades generals

que reforcen la necessitat d’implementar-
lo. Finalment, a través de dibuixos i picto-
grames, hi ha una secció dedicada a què
pot fer cadascú de nosaltres per ajudar a
consolidar l’Objectiu, tant des del punt de
vista individual com sindicalment.

Els roll up juguen amb els diferents colors
de la roda dels ODS i a través de la gran
varietat cromàtica dels dibuixos i pictogra-
mes fa que sigui una exposició que crida
l’atenció a l’espectador, assolint que
aquest tingui una visió general dels dife-
rents objectius. «ODS. Reptes compartits»
fa que el visitant entri en contacte amb els
Objectius proposats i que vegi que amb
uns petits canvis en la seva vida quotidiana
es pot contribuir a millorar la situació tant a
escala local com global.

Si visiteu l’exposició, també podreu empor-
tar-vos-la en format catàleg cap a casa i
així tenir a mà tot un seguit de petites acci-
ons que podeu dur a terme tant des de
l’àmbit personal o familiar com sindical,
que ajudaran a contribuir a assolir els Ob-
jectius de Desenvolupament Sostenible.
Aquesta exposició ha estat finançada per la
Diputació de Barcelona.

Inf Cooperaci ´
Paraules i il· lustracions es conjuren en
aquest llibre per sumar i atansar els més jo-
ves al món de la solidaritat i la cooperació.
A través de l’alfabet, l’Abecedari de la soli-

daritat fa un recorregut per algunes de les
paraules més rellevants de l’univers solidari.

Les paraules que componen aquest llibre
són molt més que un conjunt de lletres per
compondre una frase; són paraules plenes
de significat que apropen els més joves a
conceptes com llibertat, apoderament, jus-

tícia, igualtat. . . contraposades a d’altres
que conformen una realitat plena de man-
cances i vulneracions com pobresa, xenofò-

bia, discriminació de gènere. . .

L’Abecedari de la solidaritat està adreçat a
nois i noies que cursen la darrera etapa de
l’educació primària i els primers cursos de

l’ESO i va acompanyat d’un complet materi-
al pedagògic inclusiu perquè docents, edu-
cadors i famílies puguin aprofundir en
cadascuna de les paraules. Podeu trobar
aquest material a la pàgina d’accés lliure
www.abecedarisolidari.wordpress.com.

Així doncs, d’una manera senzilla i divertida,
els nois i noies podran anar coneixent els
drets humans, els objectius de desenvolu-
pament sostenible i aprofundir en els princi-
pis de la solidaritat entre els pobles.

Aquest llibre, deliciosament il· lustrat per
Namibia Coronado, sorgeix d’un projecte fi-
nançat pels ajuntaments de Granollers, Ter-
rassa i el Prat de Llobregat que vol tenir
continuïtat amb noves publicacions conce-
budes, amb l’objectiu de sensibilitzar els
més joves i dotar-los d’eines per conformar
la ciutadania crítica necessària del futur.

Seguiu-nos a la pàgina web de Sindicalistes
Solidaris i les xarxes socials per saber quan
seran les properes presentacions del llibre.
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1. Abecedari de la solidaritat

2. Arriba l’exposició «ODS. Reptes
compartits»
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L’any 1948 l’Assemblea General de les Naci-
ons Unides va aprovar i declarar la Declaraci-
ó Universal dels Drets Humans. L’any 1976,
després d’incorporar altres tractats, es con-
vertí en la Carta Internacional dels Drets Hu-
mans i té rang de llei internacional d’obligat
compliment per tots els Estats.

Segons aquesta Carta, tenim dret a treballar,
a triar lliurement una feina i a rebre un sou
que ens permeti viure dignament, tant a nos-
altres com a la nostra família. Totes les per-
sones que facin el mateix treball, tenen dret,
sense cap discriminació, al mateix sou.  

Si treballem, tenim dret a agrupar-nos per
defensar els nostres interessos a través d’un
sindicat.

El treball digne, amb salaris adequats, condi-
cions de seguretat òptimes i drets sindicals,
són el fil conductor d’aquesta nova eina que
ens acosta a l’objectiu d’assolir un món més
just i equitatiu.

Sindicalistes Solidaris posa a l’abast de tots
aquells que estan interessats en el món de la
solidaritat i els drets humans un quadríptic
divulgatiu on es relacionen els diferents Ob-
jectius de Desenvolupament Sostenible amb
el dret universal del treball digne.

A partir del dret a un treball digne com a dret
fonamental de les persones, aquest quadríp-
tic camina per la resta dels ODS enllaçant-los
i buscant la necessitat d’implementar-los per
assolir-los tots d’una manera més equitativa i
respectuosa amb el medi ambient.

Podeu trobar-lo a les diferents fires de coo-
peració i solidaritat en què la nostra entitat hi
és present o descarregar-vos-el des de la pà-
gina web.

InfoCooperació | Informatiu de la Fundació Josep Comaposada – Sindicalistes Solidaris | Núm. 4

Glossari: L’Objectiu de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS) número 3.
Garantir una vida sana i promoure
el benestar per a totes les persones
a totes les edats

Per a 2030, reduir la taxa mundial de mortali-
tat materna a menys de 70 per cada
100.000 nascuts vius. Posar fi a les morts
evitables de nounats i dels menors de 5 anys,
aconseguint que tots els països intentin reduir
la mortalitat neonatal almenys fins a 12 per
cada 1.000 nascuts vius, i la mortalitat dels
menors de 5 anys almenys fins a 25 per cada
1.000 nascuts vius.

Posar fi a les epidèmies
de la sida, tuberculosi,
malària i les malalties
tropicals desateses, i
combatre l’hepatitis, les

malalties transmeses per l’aigua i altres ma-
lalties transmissibles. Reduir en un terç la
mortalitat prematura per malalties no trans-
missibles, mitjançant la prevenció i el tracta-
ment, i promoure la salut mental i el benestar.

Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús
de substàncies addictives, inclosos l’ús inde-
gut d’estupefaents i el consum nociu d’alco-
hol. Reduir substancialment el nombre de
morts i malalties causats per productes quí-
mics perillosos i la pol·lució de l’aire, l’aigua i
el sòl.

Per a 2020, reduir a la meitat el nombre
mundial de morts i lesions causats per acci-
dents de trànsit.

Per a 2030, garantir l’accés universal als ser-
veis de salut sexual i reproductiva, inclosos els
de planificació familiar, informació i educació,
així com la integració de la salut reproductiva
a les estratègies i els programes nacionals.

Assolir la cobertura sanitària universal, en
particular la protecció contra els riscos finan-
cers, l’accés a serveis de salut essencials de
qualitat i l’accés a medicaments i vacunes
segurs, eficaços, assequibles i de qualitat per
a totes les persones.

Amb el suport de

www.sindicalistessolidaris.org

Ha finalitzat la darrera fase d’aquest pro-
jecte finançat per l’Ajuntament de Cornellà
de Llobregat, que es va iniciar el passat
maig. Durant els tres anys totals del projec-
te s’ha fomentat mitjançant la formació i
les accions al carrer nous lideratges socials
i sindicals entre dones organitzades al vol-
tant d’associacions indígenes, sindicals o
comunals.

Unes 1.300 dones han passat per les for-
macions sobre treball digne, legislació, au-
toestima i salut sexual reproductiva, amb
l’objectiu que es puguin organitzar i empo-
derar per treballar organitzadament en la
democratització i en la millora de les con-
dicions de vida, tant d’elles com de les se-
ves famílies i comunitats. El que es pretén
amb aquestes formacions és que desenvo-
lupin les seves capacitats i habilitats per
explicar i promoure en el seu entorn social
la importància que té lluitar per un treball
digne, i com aquesta sintetitza les aspiraci-
ons de les persones a una vida millor, així
com la necessitat d’organitzar-se, tenir par-
ticipació econòmica, accés a la sanitat i a
l’educació i a la participació política en
igualtat de condicions.

Amb les accions al carrer, a més de divul-
gar els principis del treball digne, les dones
participants s’han donat a conèixer com a
col· lectius organitzats i això els ha permès
ser referents en les seves comunitats a
l’hora de prendre decisions i ampliar la se-
va influència.

4. Finalitza el projecte «Red de
mujeres en el Salvador»
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3. El quadríptic «Treball digne. Dret
humà universal» nova eina de
difusió

Agenda

• Presentació del ll ibre «Colombia, proceso
de paz en femenino plural» el proper dia
14 de febrer a les 11.30 hores a la seu
de la UGT de Badalona (carrer de Miquel
Servet, 211, interior)

• Exposició «ODS. Reptes compartits», fins
al 29 de febrer a la seu històrica de la
UGT de Catalunya (rambla de Santa Mò-
nica, 10, Barcelona)

• Exposició «Treball digne?» del 2 al 15 de
març al Centre Cívic Torre Baró de Barce-
lona (carrer Vallcivera, 14)

• Jornada de la Diversitat el dia 15 de
març a Sant Andreu de la Barca (espla-
nada del Mercat setmanal)

• Teniu a la vostra disposició la revista SUD

número 24. Demaneu-la o descarregueu-
vos-la des de la pàgina web de Sindica-
listes Solidaris.
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