
El projecte «Empoderament de les dones i 
treball digne a les maquiles de Soyapango i San 
Martín a El Salvador«», ha fet possible la creació 
de dues noves cooperatives, ampliant així la Xar‐
xa de Cooperatives impulsades per Sindicalistes 
Solidaris arreu del país centro americà. Actual‐
ment tenim en marxa 29 cooperatives de pa i 
pastisseria.

Aquest projecte, �nalitzat a �nals d’octubre, 
ha format 28 dones i 2 homes en l’elaboració 
de pa i rebosteria, comptabilitat i comercialitza‐
ció. Es van facilitar dos forns de gas propà, així 
com els estris necessaris per impartir les capa‐
citacions. Prèviament es van tractar les mesures 
necessàries de treball i higiene per tal d’evitar 
contagis per Covid-19, de manipulació d’ali‐
ments i d’ús i manteniment del forn. Aquestes 
dues noves cooperatives, situades al centre de 
les dues poblacions, permeten tenir un treball 
digne i millorar la situació alimentària de la co‐
munitat.

A més de les cooperatives s’ha creat l’Espai 
Dona, que ha realitzat capacitacions en treball 
digne, drets humans, legislació, equitat de gène‐
re i salut sexual reproductiva a 68 dones i 8 ho‐
mes. 

Amb aquestes capacitacions s’han propor‐
cionat eines metodològiques i coneixements a 
les participants perquè puguin reivindicar els 
seus drets i defensar-los davant de les empreses 
que els vulneren i donar suport a les treballado‐
res en els centres de treball.

De les diferents formacions, les que van 
suscitar més interès, tenint en compte l’alt índex 
de dones violentades i d’embarassos de nenes i 
adolescents, van ser les d’equitat de gènere i 
salut sexual reproductiva. 

Parlar de salut sexual reproductiva és molt 
difícil al Salvador, i molt poques organitzacions 
toquen el tema. Per a elles va ser molt important 
tenir elements de judici per abordar amb els 
seus �lls, especialment amb les nenes i adoles‐
cents, el tema de l'educació sexual que per di‐
verses raons —però sobretot morals— no 
s'atreveixen a tocar, la qual cosa porta greus 
conseqüències per a les nenes i adolescents. Per 
aquesta raó i a petició de les mateixes dones, es 
va fer una sessió addicional sobre l’autoestima i 
la necessitat de buscar vies d’organització i 
d’empoderament de les dones davant de la gran 
quantitat de violacions de drets que pateixen.

Aquestes treballadores avui tenen conscièn‐
cia de la necessitat de parlar obertament d’a‐
quest tema amb els seus �lls, especialment per 
a prevenir els embarassos en les nenes, les ma‐
lalties de transmissió sexual o tot tipus d'agres‐
sions sexuals, que moltes vegades es generen 
en el cercle familiar.

Cal destacar que, malgrat les di�cultats de 
les llargues jornades laborals i dels desplaça‐
ments �ns al lloc de treball, l’atenció i cura d’in‐
fants i les reticències d’alguns marits perquè les 
seves dones participessin en aquestes formaci‐
ons i espais d’empoderament, la presència a les 
jornades ha sigut estable i la participació de les 
assistents molt activa i dinàmica, no només fent 
preguntes i explicant casuístiques, sinó també 
aportant idees i solucions. Es comprometen a 
difondre, comentar, explicar, divulgar… els conei‐
xements adquirits entre altres companyes de fei‐
na i orientar-les davant de qualsevol vulneració 
que pateixin.

Aquest projecte ha estat possible gràcies al 
suport dels ajuntaments de Santa Coloma de 
Gramenet, Igualada, Vilafranca del Penedès i Vi‐
lanova i la Geltrú.

Inf Cooperaci´
Exposició virtual

Enrotlla’t amb els ODS

Nova exposició virtual basada en el llibre 
del mateix títol Enrotlla’t amb els ODS, on es fa 
un recorregut pels 17 Objectius de Desenvolu‐
pament Sostenible (ODS) de la mà de diversos 
personatges relacionats amb aquests objectius 
i ens endinsem en cadascun d’ells a partir d’e‐
xemples reals i propers per donar a conèixer la 
importància d’implicar-se en la seva consecu‐
ció. 

Aquesta expo virtual s’emmarca dins del 
«Pla d’acció per a una educació transformado‐
ra per una ciutadania global a la província de 
Barcelona» i té el suport de la Diputació de 
Barcelona. 

La �nalitat del llibre és donar a conèixer, 
sensibilitzar i educar joves i infants en els va‐
lors de la solidaritat per tal de fornir la ciutada‐
nia crítica del futur; amb l’exposició virtual es 
reforça i s’amplia el seu públic potencial, però 
amb els mateixos objectius. 

Dins l’exposició trobareu la Sala audiovi‐
sual, on les autores —la Núria Pelay, tècnica de 
Sindicalistes Solidaris i la Virgínia Martínez, 
professora— ens expliquen el perquè de l’expo‐
sició i el seu contingut.

Visiteu-la:
www.ugt.cat/exposicions/expo_enrotllat_ods
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Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i 
entre els països

Aquest ODS ens commina a no deixar ningú 
enrere, principi transversal en tota l’Agenda 
2030. 

La reducció de les desigualtats exigeix un 
canvi transformador. Cal redoblar els esforços per 
erradicar la pobresa extrema i la fam, i invertir 
més en salut, educació, protecció social i treball 
digne, especialment a favor de la gent jove, les 
persones migrants i altres col·lectius vulnerables.

Aquest objectiu aborda la inclusió social, 
econòmica i política de totes les persones forjant 
vincles i trencant barreres d’edat, gènere, classe, 
capacitats, llengua, origen o orientació sexual.

La Covid-19 ha intensi�cat les desigualtats 
existents i ha afectat més que mai els pobres i 
les comunitats més vulnerables. Ha tret a la llum 
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Que en la societat actual una publicació ar‐
ribi al seu vintè aniversari és tota una �ta que cal 
commemorar i valorar positivament. Al llarg dels 
darrers vint anys han sortit 25 números de la re‐
vista SUD, la publicació de Sindicalistes Solida‐
ris. Per aquest motiu, vam voler celebrar 
l’efemèride en un acte públic que va tenir lloc a 
l’Hospitalet de Llobregat el passat dia 10 de de‐
sembre,  coincidint amb el dia Internacional dels 
Drets Humans. 

En l’acte —que va comptar amb les interven‐
cions de Manel Vila, expert en cooperació; Alba 
Martínez, tinenta de Ciutat Educadora de l’Ajun‐
tament de Sant Boi; Camil Ros, secretari general 
de la UGT de Catalunya i Núria Marín, presidenta 
de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de 
l’Hospitalet—, es va fer un repàs de la trajectòria 
transversal de la nostra revista apuntant cap a 
reptes de futur per tal de realitzar una publicació 
holística al servei del pensament crític del món 
de la cooperació i de la defensa dels drets hu‐
mans. 

Vam comptar amb la presència de veïns i 
veïnes de la ciutat de l’Hospitalet, gent que ha 
passat pel consell de redacció al llarg de tots 
aquests anys, regidors i regidores de diferents 
municipis, col·laboradors i col·laboradores de la 

revista, delegades i delegats territorials de la Fun‐
dació, membres del seu patronat, els sempre ali‐
ats companys i companyes d’AMIC i del Servei 
Lingüístic de la UGT de Catalunya, imprescindi‐
bles perquè la nostra revista surti amb tota la 
qualitat necessària. A tots i totes, moltes gràcies!

L’acte va ser un clam que va posar en valor 
la cooperació internacional com un element es‐
sencial per a una justícia global, on els municipis 
tenen un paper fonamental i són els que més ac‐
cions pràctiques i reals realitzen donant suport a 
les ONG que treballen tant sobre el terreny en els 
països del Sud com aquí, amb accions de sensi‐
bilització a la ciutadania.

SUD va néixer amb la voluntat de donar veu 
a aquells que treballen al voltant del món de la 
cooperació i de la solidaritat internacional, espe‐
cialment en l’àmbit de la cooperació sindical. Els 
objectius eren informar, sensibilitzar, promoure 
l’anàlisi i el debat, ser una tribuna oberta a orga‐
nitzacions de l’àmbit tant d’aquí com d’arreu del 
món, amb una perspectiva sindical, acadèmica i 
política. Aquests objectius continuen vigents, però 
al llarg de l’any vinent agafaran noves formes per 
adaptar-nos a la sensibilitat de la societat dels 
nostres dies per tal de ser una eina útil a la ciu‐
tadania compromesa del nostre país. 

20 anys de la revista SUD 

Amb el suport de:

Agenda

Exposicions

«ODS, reptes compartits»

Fins al 10 de gener al 
Centre Cívic Sant Oleguer 
de Sabadell

https://web.sabadell.cat/
centres-civics-relacio/sant-oleguer

De l‘11 al 30 de gener a l’Escola d’Adults  de 
Sant Quirze del Vallès

www.santquirzevalles.cat/DetallDirectori/
_C47I5aJdEgUu4S_Wm7uB2O51o8RWvQ10Az
msubO46oM

Del 31 de gener al 15 de febrer a l’Escola 
Marcel·lí Moragas de Gavà

www.xtec.cat/ceip-marcel-li-moragas

«Abecedari de la 
solidaritat»

Del 11 al 31 de gener a la 
biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer de Sant Boi de 
Llobregat dins la 
programació de la Setmana Escolar de la No-
Violència i la Pau.

https://barrejant.cat/2021/12/activitats-per-
la-setmana-escolar-de-la-no-violencia-i-la-pau-
2022

Presentació

Presentació del llibre 
«Implica’t amb els ODS»

Dia 15 de febrer
A les 18.30 h 
A Cases d’en Puig, al Prat 
de Llobregat

www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda/xerrada-i-
presentacio-del-llibre-implicat-en-els-objectius-
de-desenvolupament

les desigualtats econòmiques i les fràgils xarxes 
de seguretat social que fan que les comunitats 
vulnerables hagin de patir les conseqüències de 
la crisi. Al mateix temps, les desigualtats socials, 
polítiques i econòmiques han ampli�cat els efec‐
tes de la pandèmia.
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