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Acaba la primera fase del projecte «Joves i treball digne al Marroc»

La situació dels i les joves al Marroc és d’al‐
ta vulnerabilitat a causa de problemes estruc‐
turals al país que els deixa en un espai
inde nit, sense accés ni a la formació ni al
món del treball. Els joves representen el 35%
de la població marroquina, però les polítiques
governamentals els ignoren i no tenen en
compte les seves necessitats i aspiracions, co‐
sa que produeix un desencant que els porta a
plantejar-se la immigració cap a Europa. Els jo‐
ves tarden molt a incorporar-se al mercat labo‐
ral i quan ho fan és en unes situacions
altament precàries. Això també fa que la parti‐
cipació dels joves en el món sindical sigui molt
minsa i tardana, cosa que fa envellir les estruc‐
tures sindicals i es perdi tota l’energia que el
jovent pot aportar a la vida sindical.
Per això, des de Sindicalistes Solidaris i la
Central Democràtica del Marroc (CDT), es va
iniciar el projecte «Joves i treball digne al Mar‐
roc» adreçat a sensibilitzar i mobilitzar els joves
marroquins, que s’ha desenvolupat en 25 regi‐
ons del Marroc, abastant gran part del territori
del país. L’objectiu és donar veu i fomentar la
participació del jovent a la societat i al sindicat
per tal que tinguin el paper que els correspon i
incorporar-los a la vida sindical.
A la primera fase, de setembre de 2019 a
novembre de 2020, i malgrat les di cultats
causades per la pandèmia de la covid-19, s’ha
format els i les joves en drets humans, legisla‐
ció, drets laborals i en els Objectius de Desen‐
volupament Sostenible (ODS), especialment en
el número 8, referent al treball digne.
Durant el primer trimestre del projecte es van
elaborar els materials pedagògics, sota la coor‐
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dinació de l’Escola del Treball Digne. Al desem‐
bre es va dur a terme el curs de formador de
formadors a la ciutat de Casablanca, amb la
participació el secretari general de la CDT Mar‐
roc, els membres de l’Escola del Treball Digne i
la tècnica de Sindicalistes Solidaris.
Entre el gener i principis de març es van fer
cursos de formació presencials en diferents
ciutats del país. A partir de la primera setmana
de març el Govern va decretar l’estat d’alarma
a causa de la covid-19 i es van haver de sus‐
pendre totes les formacions. A partir d’aquí, el
projecte s’ha de repensar i es decideix comen‐
çar a treballar per organitzar les formacions de
manera virtual. Durant la primavera de 2020 es
va dotar de material informàtic a la CDT i es va
posar en marxa la web de l’Escola de Treball
Digne per tal de facilitar informació i formació
al jovent.
En nalitzar el projecte s’havien realitzat 17
cursos, entre presencials i online, en els quals
hi han participat 337 persones, de les quals
246 homes (73%) i 91 dones (27%).
La formació online ha sigut complicada per
la bretxa digital existent, sobretot en les zones
rurals i més empobrides i per la negativa de
moltes dones que no volien ser vistes en video‐
conferències.
Actualment, s’està treballant en la segona fa‐
se del projecte, donant rellevància a l’ús de les
eines digitals com a vehicle de cohesió i agita‐
ció del moviment sindical juvenil del Marroc.
Aquesta primera fase del projecte «Joves i
Treball Digne» al Marroc ha estat nançada
pels ajuntaments de Granollers i Sant Feliu de
Llobregat.

Sindicalistes Solidaris-UGT de
Catalunya s’adhereix a la condemna
de la CDT del Marroc per la mort de
26 treballadores en un taller tèxtil
clandestí de Tànger

La Confederació Democràtica de Treballadors
(CDT) ha quali cat de crim la mort de 26 perso‐
nes, majoritàriament dones, en l’incendi d’un ta‐
ller tèxtil clandestí de la ciutat de Tànger el passat
dia 8 de febrer.
En el seu comunicat, la CDT expressa el seu
condol i solidaritat amb les víctimes i les seves
famílies i remarca que aquest accident no és un
fet aïllat ni excepcional, ja que hi ha nombrosos
precedents, com l’incendi de l’empresa Rosa
Moore a Casablanca, les morts de treballadors
en granges agrícoles d’Agadir i la catàstrofe d’Es‐
saouira. La CDT denuncia l’augment d’accidents
laborals causats pels «empresaris de la crisi»
que s’apro ten de la pobresa i la precarietat la‐
boral, mantenint les treballadores enterrades en
soterranis que són com tombes a la vista de les
autoritats.
El dia 11 de gener de 2019, la CDT, conjunta‐
ment amb altres sindicats marroquins, va orga‐
nitzar una manifestació d’àmbit nacional a
Tànger per denunciar l’augment d’empreses clan‐
destines i la creixent vulneració dels drets labo‐
rals que pateixen els treballadors i treballadores
marroquins. Un any després, la situació no està
fent més que empitjorar. El sindicat considera
que «l’Estat, el govern, els empresaris i les autori‐
tats públiques són plenament responsables d’a‐
questa tragèdia i oculten el creixent nombre
d’empreses al marge de la llei que hi ha al país»
i fa una crida per intensi car la vigilància i de‐
núncia d’aquestes situacions que posen en greu
risc la vida de les treballadores i treballadors.
Sindicalistes Solidaris-UGT de Catalunya fa 20
anys que treballem al Marroc en la defensa dels
drets humans, laborals i sindicals, i encoratgem
el moviment sindical del país a seguir en la lluita
contra l’explotació i l’esclavitud de la classe tre‐
balladora, tot mostrant el nostre suport als com‐
panys i companyes de la Unió Territorial de Tànger
i adherint-nos a les mostres de condol.
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Canvi a la direcció de Sindicalistes Solidaris
Després de 26 anys encapçalant la Fundació Josep
Comaposada, Francisco Neira es jubila i deixa la direc‐
ció de l’entitat en mans de Josep Maria Violant, que
n’és el nou director des del Patronat de la Fundació del
27 de gener de 2021.
Neira ha capitanejat Sindicalistes Solidaris des dels
seus inicis, marcant les línies de treball i establint ali‐
ances de col·laboració amb sindicats de països del
Sud. Gran coneixedor de l’Amèrica Llatina, ha deixat
una profunda empremta en el sindicalisme de la zona,
estrenyent els llaços fraternals entre la UGT de Catalu‐
nya i els sindicats llatinoamericans i promovent l’orga‐
nització dels treballadors i treballadores en la defensa
dels seus drets.
Francisco Neira seguirà col·laborant amb Sindicalis‐
tes Solidaris, acompanyant el procés de transició i
aportant el seu coneixement i expertesa en el dia a dia
de l’entitat.
Josep Maria Violant recull el testimoni de Paco Neira
amb l’objectiu de seguir treballant en les línies estratè‐
giques de Sindicalistes Solidaris i consolidant i ampli‐
ant els àmbits territorials a on estem presents. En
aquesta nova etapa, també agafen un especial impuls
les accions de sensibilització entre els treballadors i
treballadores catalans.

Ajuda d’emergència amb material sanitari i
de neteja i matèries primeres per a les
cooperatives de pa al Salvador
Sindicalistes Solidaris, degut a la crisi sanitària per la
pandèmia de covid-19 que ens ha colpejat tan forta‐
ment, i molt especialment als països més pobres, ha fet
diverses aportacions complementàries d’emergència
amb material sanitari i de neteja a les diferents coo‐
peratives de pa i pastisseria constituïdes al Salvador.
La continuïtat de les cooperatives també estava greu‐
ment compromesa i tenien serioses di cultats per
garantir aliments a les famílies. Gràcies a l’assessora‐
ment i la dotació de matèries primeres (com farines,
mantega, llevat, sucre, gelees, canyella...) es va poder re‐
prendre l’activitat i seguir produint i comercialitzant com a
via per tenir ingressos i un treball digne.

ODS 7: Energia
neta i assequible
L’objectiu principal
d’aquest
ODS
és
garantir que totes les
persones tinguin accés
als serveis energètics
així com incrementar el ux d’energia verda arreu.
L’ODS7 tracta tot allò relacionat amb un accés uni‐
versal a serveis d’energia assequibles, moderns,
ables i nets, tot garantint l’augment de les energies
renovables, l’e ciència energètica i la investigació per
pal·liar el canvi climàtic.
7.1 Per al 2030, garantir l’accés universal a ser veis
d’energia assequibles, con ables i moderns.
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Presentació de la nova web

La web de Sindicalistes Solidaris (https://sindica‐
listessolidaris.org) s’ha renovat per oferir la informació
dels projectes i activitats de la Fundació de manera
clara, senzilla i intuïtiva. A l’apartat «Què fem al món?»
hi podeu trobar tot el que fa referència als diferents
projectes de cooperació internacional que la nostra en‐
titat desenvolupa a països del Sud.
Cal destacar que en l’apartat «Què fem a Catalu‐
nya?», es poden trobar i descarregar les publicacions
de l’entitat i accedir als materials complementaris per‐
què nois i noies puguin fer les activitats pedagògiques
proposades a la guia de docents i famílies.
A la web també es poden visualitzar les nostres ex‐
posicions. Degut a la pandèmia i al tancament d’espais
i per poder continuar arribant a la ciutadania, hi hem
creat una sala d’exposicions, on trobareu «A pie de va‐
lla. Frontera Sur» i «InfVierno serbio», amb fotogra es
de J. Antonio Sempere i les 17 càpsules de vídeo dedi‐
cades als ODS.

Aquest projecte ha estat
oportú i e caç, i ha contribuït a
millorar les condicions de vida
de les comunitats bene cià‐
ries, tant pel que fa a la salut
com l’economia. Altre aspecte
era que ningú havia fet arribar cap mena d’informació i
orientació de com protegir-se de la covid-19. Amb els kits
sanitaris i higiènics (mascaretes, gel hidroalcohòlic,
desinfectants, termòmetres, guants, sabó per a diferents
usos, etc.) i les xerrades, s’ha millorat substancialment la
capacitat dels membres de les comunitats de protegir-se
davant de la pandèmia.
Cada una d'aquestes accions han estat nançades per
diferents administracions: Ajuntaments de L’Hospitalet de
Llobregat, de Cornellà de Llobregat, d'Espluegues de
Llobregat, de San Andreu de la Barca i de Granollers.

7.2 Per al 2030, augmentar substancialment el
percentatge d’energia renovable en el conjunt de
fonts d’energia.
7.3 Per al 2030, duplicar la taxa mundial de
millora de l’e ciència energètica.
7.a Per al 2030, augmentar la cooperació inter‐
nacional per tal de facilitar l’accés a la investigació i
a les tecnologies energètiques no contaminants,
incloses les fonts d’energia renovables, l’e ciència
energètica i les tecnologies de combustibles fòssils
avançades i menys contaminants, i promoure la
inversió en infraestructures energètiques i tecnologies
d’energia no contaminant.
7.b Per al 2030, ampliar la infraestructura i millo‐
rar la tecnologia per tal d’oferir serveis d’energia
moderns i sostenibles per a tots els països en desen‐
volupament, en particular els països menys avançats,
els petits estats insulars en desenvolupament i els
països en desenvolupament sense litoral, d’acord
amb els programes de suport respectius.

Enrotlla’t amb els ODS

Enrotlla’t amb els ODS, destinat a nois i noies de
3r i 4t d’ESO, forma part d’una trilogia que pretén co‐
brir totes les etapes de l’educació obligatòria. L’any
passat l’Abecedari de la solidaritat cobria els cursos
centrals i enguany sortirà un llibre destinat als pri‐
mers cursos de l’educació primària que posarà l’ac‐
cent en els drets humans.
Enrotlla’t amb els ODS és un llibre il·lustrat per
Namíbia Colorado a on s’expliquen els 17 Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb la nali‐
tat de donar a conèixer, sensibilitzar i educar els jo‐
ves i infants en els valors de la solidaritat per tal de
fornir la ciutadania crítica del futur. De la mà de di‐
versos personatges relacionats amb aquests objec‐
tius, ens endinsem en cadascun d’aquests a partir
d’exemples reals i propers per donar a conèixer la
importància d’implicar-se en la seva consecució. En
el llibre hi trobarem personatges de diferents parts
del món, alguns d’ells seran propers generacional‐
ment i coneguts pels joves, però també hi veurem al‐
guns referents mundials de tots els temps.
Aquest llibre, editat per Sindicalistes Solidaris,
s’emmarca dins del «Pla d’Acció per a una Educació
Transformadora per una Ciutadania Global a la pro‐
víncia de Barcelona» amb el nançament de la Dipu‐
tació de Barcelona.
Enrotlla’t amb els ODS va acompanyat d’un extens
material pedagògic perquè educadors, docents i fa‐
mílies puguin aprofundir en els continguts dels dife‐
rents ODS tant a les aules com en biblioteques,
centres d’esplai o dins de l’àmbit familiar. Podeu tro‐
bar aquest material a la pàgina web que s’ha creat
(www.enrotllatambelsods.wordpress.com).

Agenda
A causa de la inestabilitat que provoca la covid-19,
els actes i exposicions en què participem canvien
constantment i molts es programen amb pocs dies de
marge. Us animem a seguir-los en format online, quan
sigui possible, i a informar-vos a través de l’agenda que
trobareu a les pàgines web de Sindicalistes Solidaris i
de la UGT de Catalunya.
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