
El projecte «Formació en equitat, treball 
digne i salut sexual reproductiva per a docents 
al Salvador» té com a objectiu sensibilitzar, 
conscienciar, formar i incidir en els i les mestres 
organitzats a través del Sindicat de Treballadors 
de l’Educació Salvadorenca (SITES) sobre els 
elements bàsics del treball en condicions dig‐
nes amb una perspectiva de gènere, que pro‐
mogui la igualtat i l’equitat de gènere i, molt 
especialment, enfocada a la salut sexual i re‐
productiva dirigida a joves i adolescents per 
contribuir en la prevenció d’embarassos i abu‐
sos sexuals.

Un greu problema al Salvador és l’elevada 
xifra d’embarassos de nenes i adolescents, el 
mateix Ministeri de Salut presenta dades que 
indiquen que de gener a juny del 2020, un total 
de 30.330 nenes de menys de divuit anys van 
quedar embarassades. El professorat, la major 

part de les vegades no ha rebut cap formació 
de com afrontar la problemàtica que comporta 
tenir alumnes embarassades i de com contribuir 
a lluitar contra aquest fet que provoca gairebé 
sempre problemes de salut a les nenes i ado‐
lescents i l’abandonament de l’escolaritat.

Aquesta segona fase del projecte, amb el 
suport de l’Ajuntament de Lleida, ha �nalitzat 
amb els objectius marcats a pesar de la pandè‐
mia de la covid.Hi van participar 463 persones. 
També es va crear i dissenyar tota una campa‐
nya de sensibilització a través de les xarxes so‐
cials i pàgines web de l’Escola de Treball Digne i 
del sindicat de mestres SITES, de maig a agost. 

En aquesta fase del projecte es va editar un 
llibret com a material de suport per les formaci‐
ons presencials «Transición de la escuela pú‐
blica al trabajo digno y panorama de los 
embarazos en El Salvador 2020-2021».

Inf Cooperaci´

El nou programa d’El Prat Ràdio «Girem el 
Món» vol ser altaveu de les entitats de coope‐
ració, i un espai de re�exió i difusió de tots 
aquells temes estructurals o situacions que fan 
que el món sigui tan injust i hi hagi tantes des‐
igualtats en funció d’on hagis nascut, i de com 
podem contribuir a revertir aquesta situació a 
través de la cooperació i la solidaritat.

El programa sorgeix d’un procés de re�exió 
de les entitats de cooperació del municipi, per 
apropar-les a la ciutadania buscant la implica‐
ció de la població més jove de la nostra ciutat i 
contribuir a l’educació per una ciutadania glo‐
bal.

Per aquesta raó, el programa, que té ca‐
ràcter mensual, el faran alumnes de 4t d’ESO, 
com una de les activitats del servei comunitari 
a triar pels alumnes, amb el suport de les enti‐
tats. El Servei Comunitari forma part del currí‐
culum obligatori de l’ESO i té com a �nalitat 
implicar l’alumnat en accions per la comuni‐
tat.

Es va crear un grup motor, del qual formem 
part Sindicalistes Solidaris, per tal de tirar-lo 
endavant, i ja podem a�rmar que és una reali‐
tat. S’ha fet un primer programa de presentació 
a l’octubre www.elprat.digital/radio/girem-el-
mon i els propers mesos ja el realitzaran els 
alumnes de diferents instituts que hagi triat 
aquest servei comunitari, sempre amb el su‐
port de les entitats, i molt especialment de la 
periodista d’El Prat Ràdio, conductora del pro‐
grama, Neus Macías.
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«Girem el món», programa d’El Prat 
Ràdio per donar veu a les entitats de 
cooperació internacional i implicar el 
jovent
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El projecte �nalitza amb els objectius marcats a pesar de la pandèmia
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Aquest ODS té per objecte desenvolupar in‐
fraestructures �ables, sostenibles, resilients i de 
qualitat. Demana que siguin sostenibles, que els 
seus bene�cis econòmics i socials siguin clars i  
d’accés assequible i equitatiu.

L’ODS 9 també es refereix a promoure una 
industrialització inclusiva i sostenible mitjançant 
tecnologies i processos nets, i que aquesta in‐
dústria contribueixi a augmentar substancial‐
ment l’ocupació i el PIB. D’altra banda, s’ha de 
promoure la innovació i reduir la bretxa digital si 
volem garantir la igualtat d’accés a la informació 
i el coneixement.

Objectiu 9. Construir infraestructures 
resilients, promoure la industrialització 
inclusiva i sostenible i fomentar la 
innovació
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Agenda

Aquest és un projecte que pretén donar veu i 
fomentar la participació de la joventut a la socie‐
tat i al sindicat perquè tinguin el paper que els 
correspon i incorporar-los a la vida sindical.  La 
situació dels i les joves al Marroc, que represen‐
ten el 35% de la població, és d'alta vulnerabilitat 
a causa de problemes estructurals al país, que 
els deixa en un espai inde�nit sense accés a la 
formació ni al món del treball, cosa que produeix 
un desencantament que els porta a plantejar-se 
la immigració cap a Europa.

Els joves triguen molt a incorporar-se al mer‐
cat laboral i quan ho fan és en situacions alta‐
ment precàries. Això també fa que la participació 
dels joves en el món sindical sigui molt minsa i 
tardana, i que les estructures sindicals envelleixin 
i perdin tota l'energia que el jovent pot aportar a 
la vida sindical.

Aquest projecte es porta a terme en tot el 
territori del país, i es forma els i les joves en drets 
humans, legislació, drets laborals i en els Objec‐

tius de Desenvolupament Sostenible (ODS), es‐
pecialment quant al treball digne. Les formacions 
es complementen amb campanyes de sensibilit‐
zació al carrer i a les empreses.

En aquesta segona fase, en les formacions 
presencials i a distància hi han participat 635 
persones, amb el 67,87% d’homes i el 32,13% 
de dones. Les formacions s’han complementat 
amb tres seminaris  i tres tallers per dissenyar i li‐
derar campanyes per ampliar les bases sindicals 
al Marroc.  

Aquest jovent ha fet accions al carrer amb 
motiu del 1r de Maig i de les eleccions professio‐
nals del mes de juny a les ciutats de Casablanca, 
Settat, Rabat i Kenitra. Accions amb el suport de 
sindicalistes homes i dones ja més experimen‐
tats, però que han comportat un esforç  doble en 
produir-se en temps de restriccions.

Aquest projecte ha estat possible gràcies al 
suport dels ajuntaments de Sant Feliu de Llobre‐
gat i de Granollers.

Visualitzar i empoderar el jovent del Marroc

Finalitzada la segona fase del projecte «Joves i treball digne» al Marroc

Amb el suport de:

Exposicions

ODS, reptes compartits

Del 27 d’octubre al 14 de novembre a la Biblio‐
teca de Viladecans
https://bibliotecavirtual.diba.cat/es/vilade‐
cans-biblioteca

Del 16 al 30 de novembre a Can Jonch, a Grano‐
llers
www.granollers.cat/can-jonch

Del 2 de desembre al 10 de gener al Centre Cívic 
Sant Oleguer, a Sabadell
https://web.sabadell.cat/centres-civics-relacio/
sant-oleguer

Abecedari de la solidaritat

Del 26 d’octubre al 15 de novembre a la seu de 
la UGT del Baix Llobregat, a Cornellà
www.ugt.cat/seus-i-territoris/baix-llobregat

Del 17 de novembre a l’1 de desembre a la seu 
de la UGT de Catalunya a Barcelona (rambla de 
Santa Mònica, 10)

Del 3 al 23 de desembre a la Biblioteca Central 
de Terrassa
www.terrassa.cat/bcts

A més

Presentació del llibre Implica’t amb els ODS

18 de novembre, 19h a Can Llonch (Granollers)
www.granollers.cat/can-jonch

A TV Vilafranca del Penedès

No us perdeu el programa «Solidària» sobre la 
nostra organització:
www.rtvvilafranca.cat/programa/solidaria-mo‐
nogra�c

A El Prat Ràdio
Programa «Girem el Món»
www.elprat.digital/radio/programes/girem-el-
mon
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