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 Noves publicacions de sensibilització. Volem un món més just amb drets

	 Sindicalistes Solidaris ha editat dues noves 

publicacions per sensibilitzar i conscienciar la 

societat per tal de contribuir a un món més just i 

solidari. Només amb una ciutadania informada, 

crítica i compromesa podrem avançar cap a la 

implementació dels ODS, la defensa dels drets 

humans i la desaparició de les desigualtats al món.

Tenim drets!

	 Un quadern il·lustrat per a nens i nenes de 

primària on treballar alguns dels principals drets 

que tenim; per  defensar-los, abans els hem de 

conèixer. Aquest és el gran objectiu d’aquesta 

publicació, i que sigui una eina útil per a docents, 

educadors/ores i famílies.

	 Amb aquest llibre es tanca un cicle de 

materials pedagògics adreçats a totes les etapes 

formatives obligatòries, que va començar amb 

l’Abecedari de la Solidaritat, per a alumnat de 

cursos de finals de primària i de primers d’ESO 

(www.abecedarisolidari.wordpress.com), i 

l’Enrotlla’t amb els ODS 

(www.enrollatambelsods.wordpress.com), per a 

la segona etapa de l’ESO i batxillerat.

Amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Pau, democràcia i solidaritat: No a la guerra! Ni a Ucraïna ni enlloc

	 A arreu del món hi ha uns vint-i-set 

conflictes armats de diferent caire; malgrat 

això, l’esclat de la guerra iniciada pel govern 

rus contra Ucraïna ha centrat el focus 

informatiu a casa nostra. La proximitat, no 

tant geogràfica com geopolítica, amb aquest 

país fronterer entre Rússia i la Unió Europea, 

ha fet que sentissim com proper l’horror de 

milions d’ucraïnesos i es multipliquessin les 

mostres de suport a les víctimes. 

	 La ingent tasca de les diverses ONG 

humanitàries que treballen sobre el terreny, 

sumada a la ràpida actuació dels governs 

europeus per acollir aquells que fugen de la 

guerra d’Ucraïna, ha alleugerit el patiment 

dels qui avui per demà ho han perdut tot. A 

casa nostra els governs locals en pocs dies 

han organitzat el refugi i primeres 

necessitats d’aquells que arriben, 

coordinadament amb la resta 

d’administracions que n’han facilitat la 

Impacto del covid-19 en la región 
Andina
	 Llibre que analitza i fa una diagnosi de 

cadascun dels cinc països que conformen la 

regió andina (Colòmbia, Perú, Equador, Xile i 

Bolívia), de quina era la situació prepandèmia i 

l’impacte que aquesta ha ocasionat.

	 La covid-19 ha sacsejat les vides de les 

persones arreu del món, però a la regió andina ha 

afectat d’una manera extrema. El llibre vol donar 

a conèixer aquesta realitat per entendre el que 

passa i fomentar-ne la coneixença entre la 

ciutadania de Catalunya. 

	 Per a Sindicalistes Solidaris la cooperació és 

un intercanvi d’experiències, promovem el diàleg i 

el debat sobre la situació i les tendències 

socioeconòmiques, la situació dels treballadors i 

treballadores, els drets humans laborals i sindicals 

i els reptes que el moviment sindical ha d’encarar.

Gràcies als ajuntaments de Granolllers, Terrassa, 

Sabadell i El Prat de Llobregat.

situació administrativa demostrant que, si es 

vol, l’acollida dels qui fugen de la devastació 

és possible. 

	 Sindicalistes Solidaris es congratula de 

les accions empreses per la societat civil i les 

administracions, però també fa una crida a la 

reflexió sobre la situació d’aquelles altres 

persones que volen arribar a Europa, fugint 

de les guerres i la violència dels seus països 

o dels desastres climàtics, i que es troben 

amb una frontera inaccessible i tota mena de 

màfies i traves que agreugen el seu patiment 

i, massa sovint, acaben amb la seva vida. 

	 Avui, el terror de la guerra i la violació del 

dret internacional per part del president Putin 

ens obliga a cridar «No a la guerra!» sense 

oblidar tampoc les altres víctimes de la ràtzia 

del mandatari rus que pren represàlies contra 

el seu propi poble, que reclama la fi de la 

guerra vulnerant els drets fonamentals de 

llibertat d’expressió i manifestació. 

	 El dret i l’obligació al refugi són peces 

clau, però també calen canvis globals i 

estructurals urgents que facin possible posar 

fi a les causes que cada dia obliguen milions 

de persones a fugir de casa seva. La classe 

treballadora ens reconeixem només en un 

món sense guerres i en assolir la pau a través 

de la justícia social. Sindicalistes Solidaris 

treballa en el seu dia a dia en aquest camí 

per la pau, la democràcia i la solidaritat, els 

tres pilars bàsics necessaris per acabar amb 

les desigualtats entre les persones.
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Objectiu 11.  Ciutats i comunitats 
sostenibles
	 Aconseguir que les ciutats i els 

assentaments humans siguin inclusius, segurs, 

resilients i sostenibles. Es tracta de situar les 

ciutats al centre del desenvolupament 

sostenible en un món cada vegada més 

urbanitzat.

	 Les ciutats han d’esdevenir capdavanteres 

en la generació de sistemes humans 

perdurables i de qualitat, i han de garantir la 

seguretat i els mínims d’una vida digna a tota la 

ciutadania: un habitatge en condicions 

assequibles, els serveis bàsics, l’educació i la 

sanitat, però també la mobilitat (amb una bona 

planificació), espais verds de qualitat i una vida 

comunitària activa.

	 Les ciutats han de planificar el seu 

desenvolupament d’una forma sostenible i 
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participativa, vetllant 

per la protecció del 

patrimoni cultural i 

natural, assegurant la 

integració territorial i 

aportant respostes 

integrals i resilients als 

riscos derivats del canvi climàtic i altres 

possibles desastres o crisis.

	 11.1 Per al 2030, assegurar l’accés de 

tothom a habitatges i a serveis bàsics adequats, 

segurs i assequibles, i millorar els barris 

marginals.

	 11.2 Per al 2030, proporcionar accés a 

sistemes de transport segurs, assequibles, 

accessi bles i sostenibles per a tothom, i millorar 

la seguretat viària, en particular mitjan çant 

l’ampliació del transport públic, amb especial 

atenció a les necessitats de les persones en 

	 Els efectes de la covid-19 i la convulsa 

situació política que ha viscut i viu El Salvador, 

que complica l’acció de Sindicalistes Solidaris al 

país, no ens aturen i fan més necessari que mai 

seguir treballant en els projectes que venim 

desenvolupant des de fa vint anys. 

	 Durant el 2021 s’ha actuat en l’enfortiment 

de les cooperatives que passaven dificultats, 

dotant-les de material sanitari i matèries 

primeres, en un primera fase. Posteriorment, 

amb el suport de l’Ajuntament de Cornellà de 

Llobregat, s’han impartit tallers i formacions per 

reforçar els coneixements tècnics de producció, 

comptabilitat i comerç i esmorteir l’impacte de la 

crisi, i s’ha contribuït a generar un treball digne i 

a l’empoderament de les dones i joves.

	 Cal destacar el projecte pilot impulsat a la 

cooperativa de San Miguel Tepezontes amb 

l’objectiu d’incrementar la seva sostenibilitat i 

autosuficiència. Es va crear un hort ecològic per 

proveir la cooperativa de matèries primeres i es 

van impartir uns tallers formatius sobre 

l'elaboració de melmelades per a la producció de 

pastissos, que també permeten aprofitar els 

productes de l’hort, i sobre la comercialització 

dels excedents. Aquest projecte ha estat 

possible gràcies al suport de l’Ajuntament de 

Sant Andreu de la Barca i el Consell Comarcal 

del Vallès Oriental. 

	 També s’ha continuat incidint en el col·lectiu 

de docents, formant-lo i oferint-li eines sobre 

equitat de gènere i salut sexual reproductiva, als 

departaments de San Salvador, San Miguel i 

Morazán.  A més, es van fer accions sobre 

igualtat i salut sexual reproductiva dirigides al 

jovent per lluitar contra l'alt nombre 

d'embarassos entre les nenes al país. Aquest 

projecte s’ha dut a terme gràcies al suport de 

l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

www.sindicalistessolidaris.org www.ugt.cat

situació vulnerable, dones, nenes, nens, 

persones amb discapacitat i persones grans.

	 11.3 Per al 2030, augmentar la urbanització 

inclusiva i sostenible, així com la capacitat de 

planificar i gestionar de manera participativa, 

integrada i sostenible els assentaments humans 

a tots els països.

	 11.4 Redoblar els esforços per protegir i 

salvaguardar el patrimoni cultural i natural del 

món.

Amb el suport de

Els projectes solidaris a El Salvador, més necessaris que mai

www.ugt.cat
www.ugt.cat
www.sindicalistessolidaris.org
www.sindicalistessolidaris.org

