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 Ningú no vol un sistema ordinador i comparti-
mentat en l’economia. Ja vam poder veure els irre-
als GostPlan soviètics i les esotèriques planificacions 
dels últims anys del maoisme. Aquests models formen 
part de la història del disbarat. Tot això l’esquerra ac-
tual ho sap. Hem après dels fracassos i els naufragis. 
Creiem que és bo començar amb aquesta afirmació; 
no obstant això, mentre l’esquerra econòmica-social 
n’aprèn, el liberalisme mercantil emmalalteix d’un 
autisme impressionant.

 L’onada especulativa deixa pas a les crisis periòdi-
ques als mercats, el pànic regna entre els inversors, 
fins i tot, com citava un expert, aquests especuladors 
encara es beneficien de la inquietud regnant obte-
nint guanys, aconseguint que el valor de qualsevol 
banc en només tres dies es divideixi per 15, adquirint-
lo per una xifra irrisòria. El mateix efecte caníbal i de 
curtes mires del capitalisme salvatge clàssic, el mateix 
que va donar peu als totalitarismes el 1929, el mateix 
que va generalitzar les guerres pel cru després del 
1973.

 Una crisi que s’inicia en el sector del “maó” i que 
acaba executant públicament a la mitjana banca, per-
què finalment els fons públics acabin reflotant el sis-
tema. Les especulacions i “robatoris” dels “gàngsters 
de Wall Steet” (utilitzo cometes perquè cito directa-
ment els adjectius de l’International Herald Tribune 
de 19 de març d’aquest any) de nou se socialitzen, o 

la paguen els governs o els fons estables d’inversió, 
com els de pensions. 

 Una vegada més assistim a un mercat deïficat que 
és incapaç d’autorregular-se, mentre els Estats són 
incapaços de posar-ne límits. Això ja ho denuncia Ig-
nacio Ramonet, però el que és realment curiós és que 
l’expresident de la Reserva Federal dels EUA, Alan 
Greenspan, afirmi: “(aquesta crisi) serà la més doloro-
sa des del final de la Segona Guerra Mundial”.

 De nou els diners s’amaguen, comencen a aparèi-
xer els clàssics problemes d’expedients de crisis, les 
caigudes del consum, la por acompanyada de la mer-
cantilització de tot, incloent-hi el preu de l’arròs (bar-
reja de necessitats energètiques i pura especulació), 
que destrossa els més necessitats.

 La cooperació passa de convertir-se en una neces-
sitat estructural a ser una necessitat peremptòria, una 
vegada més... Quan aquells grups de finals dels setan-
ta, del passat segle (que difícil és dir això per als atra-
fegats fills del segle XX), mentre “Supetramp” titula-
va un dels seus LP “Crisi, what crisi?”, qui ens anava 
a dir que encara hi ha molts que encara neguen una 
crisi que ja està a les portes; davant la qual només po-
dem oposar les polítiques de governs socialdemòcra-
tes i l’energia de sindicats amb visió internacionalista 
i global. Mentre el neoliberalisme trenca la vaixella i 
amaga el cap sota l’ala, on és la crisi?

editorial
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reflexions

Paco Neira
pneira@telefonica.net
director de la Fundació Comaposada

El discurs d’Emilio Gabaglio
 Dins els últims premis Primer de Maig, el premi 
al Pensament “Ernest Lluch” es va atorgar a Emilio 
Gabaglio. Exsecretari general de la Confederació Eu-
ropea de Sindicats (CES),  economista i professor uni-
versitari, nascut a Como (Itàlia) l’any 1937, va militar 
inicialment a l’Associació Cristiana de Treballadors 
Italians,  associació que va arribar a presidir l’any 
1969. Ja l’any 1962, va entrar a formar part de la 
Federació de Professors adscrita a la central sindical 
italiana CISL i va exercir primer com a secretari inter-
nacional i després com a secretari general d’aquesta 

gran organització sindical. Ha rebut diversos premis 
per la seva contribució a la unitat del sindicalisme 
europeu i a la cooperació internacional. És un dels di-
rigents sindicals europeus amb més prestigi interna-
cional. Nosaltres hem parlat amb ell i de la conversa 
n’ha resultat aquest article dictat: 

 Als mitjans de comunicació i també a l’àmbit aca-
dèmic es defensa sovint la idea que el sindicalisme és 
un producte de la primera revolució industrial, que 
ara que ens trobem en una realitat totalment nova 
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no tindria futur. Jo no comparteixo aquest punt de 
vista. És veritat que hi ha hagut canvis fonamentals, 
en la cultura, en l’estructura productiva, en el mercat 
de treball, en la realitat social. Això no obstant, conti-
nua existint una situació d’explotació, de negació de 
drets fonamentals, d’inseguretat social, de pobresa, 
també dins dels països avançats, com els que formen 
la Unió Europea, vivim una precarització del treball, 
una reducció de la protecció social. Sempre serà ne-
cessari mantenir una acció col·lectiva, un moviment 
organitzat que lluita per una millora social. 

 Jo penso que el paper 
del sindicat és un paper vi-
gent. Ha d’adaptar-se a les 
noves circumstàncies, això 
sí. Jo crec que aquest desa-
fiament s’articula en dues 
dimensions. La primera, 
que l’economia globalit-
zada ens obliga a sortir de 
les nostres fronteres na-
turals. El moviment sindical, al capdavall, sempre ha 
estat internacionalista, és la seva vocació. Però la seva 
pràctica ha estat durant molt de temps desenvolupa-
da dins dels Estats. Avui dia, continua sent de fet així. 
Això no obstant, hi ha una dimensió global transnaci-
onal que va creixent i que ens obliga a fer un pas en-
davant. Això és el que hem intentat en el pla europeu 
amb la Confederació Europea de Sindicats. 

 L’altra dimensió és que hi ha una fragmentació del 
treball. Avui dia no es pot parlar del treball, sinó dels 
treballs en plural. I ens costa adaptar la nostra estra-
tègia reivindicativa, la nostra pràctica de negociació 
col·lectiva, el nostre tipus d’organització a una reali-
tat que ha canviat. Ja no tenim tantes grans empreses 
i sí moltíssimes mitjanes i petites i petitíssimes empre-
ses. Mai no ha estat fàcil fer sindicalisme, però abans 
no era tan difícil com ara organitzar la solidaritat dels 

treballadors. Avui dia hi ha una gran diversitat. Hem 
de ser capaços de practicar un sindicalisme que assu-
meixi aquesta diversitat i que l’articuli. Aquest és el 
repte, de negociació col·lectiva, però també de la for-
ma d’organitzar la gent. En el passat era relativament 
més fàcil, amb grans empreses, grans assemblees, afi-
liació massiva... Avui dia la gent està més dispersa i té 
perfils distints. Fins i tot té interessos diferents.

 S’ha de refundar la capacitat de representar aquest 
treball nou d’avui i, alhora, la dimensió transnacional 

i mundial. No només en 
el discurs, sinó també en 
la pràctica. Això és difícil, 
perquè els interessos a 
vegades són contradicto-
ris. Entre el Nord i el Sud 
del món no sempre hi ha 
coincidència de visions i 
de reivindicacions. 

 Però no crec que s’hagi 
de contraposar el que és local amb el que és transna-
cional. No és una disjuntiva. Perquè al capdavall les 
bases del sindicat continuen sent bases territorials. 
Però cal afegir-hi la dimensió internacional. Cal ser 
capaços de projectar l’acció sindical que es produeix 
als llocs de treball, als sectors, a les realitats territori-
als, a una dimensió més àmplia. No es tracta d’aban-
donar una cosa per anar cap a l’altra, sinó de sumar, 
de complementar. 

 Tenim un món del treball, una classe treballadora 
si en volem dir així, amb un nivell més alt d’educació i 
amb unes expectatives no tan elementals com abans. 
La formació s’ha convertit en una cosa fonamental en 
una societat i una economia en què el coneixement és 
cada cop més important. Hi ha casos en alguns països 
on el sindicat té com sempre seccions sindicals a les 
fàbriques, a les administracions públiques, on sigui, 

La globalització de l’economia no 
hem d’oblidar que ha permès 
avenços importants també als països 
del Sud del món. Però la globalització 
s’ha de regular.

reflexions
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la diferència amb altres 
globalitzacions és que ens 
hem dotat de formes ins-
titucionals de regulació 
pública i social. La nostra 
confederació sindical eu-
ropea no vol ser només 
una coordinació de sin-
dicats, sinó que vol fer 
un sindicalisme europeu. 
Tenir plataformes conver-
gents, posicions comunes 
davant les institucions i la 

patronal europees i davant les multinacionals. 

 Jo crec que el problema que tenim amb la globa-
lització no és tant negar-ne la dinàmica, perquè la 
globalització de l’economia no hem d’oblidar que ha 
permès avenços importants també als països del Sud 
del món. Hi ha milions de persones que han assolit un 
nivell de vida que no tenien abans, gràcies a la globa-
lització internacional. Això no obstant, això s’ha fet, 
d’una banda, limitadament, moltes poblacions n’han 
restat al marge, no només al marge, sinó que n’han 

i té els seus locals, però té 
també la possibilitat de 
posar-s’hi en contacte per 
mitjans telemàtics. Els sin-
dicats a tot Europa, sense 
deixar de tenir publicaci-
ons pròpies, estan desen-
volupant webs, blocs, etc. 
a internet. Cal tenir també 
en compte la feminització 
del mercat laboral. El mo-
viment sindical en general 
–hi ha excepcions– conti-
nua patint la dificultat de sortir d’un esquema mascu-
lí. No només en l’afiliació, sinó també en la integració 
a les plataformes reivindicatives del punt de vista fe-
mení. A més, tenim un problema avui dia amb el món 
juvenil. Hem d’atendre’ls, hem de lluitar per  l’esta-
bilització de l’ocupació juvenil, hem de donar pas als 
joves en les estructures sindicals.

 No hi ha dubte que Europa, dins la globalització, 
representa una realitat singular. La singularitat es 
troba en el fet que hem integrat els mercats, però 

Si un país viola un acord comercial, 
immediatament hi ha sancions. Si es 
violen les normes internacionals del 
treball, no passa pràcticament res. Hi 
ha una jerarquia de les normes, en 
què el mercat ve abans que les
persones. Això no pot ser!

6
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patit les conseqüències socials. La globalització s’ha 
de regular. Per això el moviment sindical, encara més 
avui, en què s’ha unificat en la nova central internaci-
onal, aposta molt per una reforma de la governança 
a nivell mundial, amb un canvi dins les grans organit-
zacions multilaterals i les seves polítiques. 

 Un tema fonamental és el del reconeixement previ 
dels drets. Els drets humans han d’incloure també els 
drets socials, incloent-hi el dret al treball decent, com 
diem avui. Aquí ve un altre tema, el de les normati-
ves internacionals. Avui dia tens una regulació molt 
clara del comerç internacional, amb els principis de 
l’OMC. Si un país viola un acord comercial, immedia-
tament hi ha una reacció, hi ha sancions. Pel contrari, 
hi ha normes internacionals del treball, com sabem, 
les de l’OIT, i si es violen no passa pràcticament res. 
Hi ha una jerarquia de les normes, en què el mercat 
ve abans que les persones. Això no pot ser! Ens cal 
modificar això! Els drets socials de les persones s’han 
de posar, almenys, en el mateix pla que les normes 
comercials. Els sindicats dels països desenvolupats, 
que continuem tenint una gran força, hem de posar 
aquesta força al servei del desenvolupament de tot el 

món. No és que hàgim de fixar nosaltres els nivells de 
salari dels països en vies de desenvolupament, hem 
de lluirtar per aconseguir que els sindicats d’aquests 
països tinguin el dret de negociar les seves condicions 
de treball. 

 Aquest és el gran repte de la nova Confederació 
Sindical Internacional. La seva constitució és històri-
ca, perquè mai no hi havia hagut una central sindical 
internacional tan àmplia i tan representativa. Front 
als desafiaments de la globalització, no té cap sen-
tit que el moviment sindical continuï dividit. A més, 
ja no existeixen raons per continuar amb una divisió 
d’organitzacions sindicals internacionals, entre el sin-
dicalisme socialdemòcrata, el cristià i el postcomunis-
ta. Però constituir una central no és construir-la, és el 
començament de la construcció: queda molta feina a 
fer. Ara ens cal anar a mobilitzacions que incloguin el 
moviment sindical de tots els continents i de tots els 
països amb unes mateixes reivindicacions.  
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Els drets dels infants al món
 La societat mundial, totalment interrelacionada, també significa 
un nou plantejament dels drets de la infància i l’adolescència, empa-
rat per la Convenció sobre els Drets del Nen, com a norma internaci-
onal fonamental que ofereix un tractament global dels drets humans 
de tots els nens, nenes i adolescents d’arreu el món. 

 Des de la seva aprovació, el dia 20 de novembre del 1989, per l’As-
semblea General de les Nacions Unides, es va produir un canvi de pa-
radigma en la consideració de la infància i l’adolescència, en superar-
se el seu tradicional tractament com a éssers necessitats de protecció 

8



COOPERACIÓ SINDICAL INTERNACIONAL

Carlos Villagrasa Alcaide
carlosvillagrasa@ub.edu 

president del III Congrés Mundial
sobre Drets de la Infància i l’Adolescència

i de l’Associació per a la Defensa
dels Drets de la Infància i l’Adolescència
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i de tutela i configurar-se ara una nova regulació le-
gal, en la qual cal reconèixer els infants i adolescents 
com a veritables ciutadans no només del demà, sinó 
també d’avui, com a subjectes de ple dret, que han 
de veure respectats els seus drets en tot cas i no úni-
cament quan calgui una resposta jurídica protectora 
perquè es trobin puntualment en una situació de risc 
o de desemparament.

 Encara que els drets de la infància, reconeguts in-
ternacionalment, s’han anat incorporant lentament a 
les legislacions internes a la pràctica unanimitat de 
països que han ratificat la Convenció, la realitat de-
mostra que la seva aplicació efectiva no ha estat en-
cara conquerida. Especialment, cal reforçar la impor-

tància del dret de participació reconegut a la infància 
i l’adolescència, com a contribució activa i directa en 
la construcció del seu propi futur.

 En aquest context, és especialment significatiu el 
moviment organitzat d’infants i adolescents que van 
començar a fer sentir la seva veu en els congressos 
mundials sobre drets de la infància i l’adolescència. 
En el primer, l’any 2003, que es va celebrar a Vene-
çuela, es va aprovar l’anomenat “Gran Documen-
to” pels propis infants i adolescents. El segon, l’any 
2005, celebrat al Perú, va acabar amb l’aprovació de 
la Declaració de Lima. I l’últim, organitzat l’any 2007, 
a Barcelona, va finalitzar amb la proclamació de la 
Declaració de Barcelona. Totes aquestes resolucions 
es poden consultar a www.iiicongresomundialdein-
fancia.org i denoten el resultat del treball intens per 
part dels seus protagonistes. 

 En el Congrés de Barcelona, més de dos-cents nois 
i noies de vint-i-quatre països, van redactar la Decla-
ració, mitjançant les seves reflexions i propostes a 
l’entorn de sis àmbits diferents: pobresa, salut, mal-
tractament, identitat, educació i participació. Aquest 
document, segons les seves paraules, significa “un 
punt de partida de tot allò que volem aconseguir, un 
món ideal per als infants”.

 Quant a la pobresa, els infants volen “eradicar del 
nostre món la idea de considerar la pobresa com una 
excusa d’abús, i acceptant que és un problema, com 
a tal ha de ser resolt en el menor temps possible”, i 
en aquesta línia proposen la millora de la inversió en 
formació laboral i personal dels progenitors, la difu-
sió dels drets humans, la garantia de l’educació i la 
sanitat per a tots els infants del món i l’oferta dels re-
cursos necessaris perquè les famílies tinguin una vida 
digna.
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 La pobresa infantil, que fins ara semblava un fe-
nomen exclusiu dels països econòmicament més po-
bres, ha començat a plantejar-se també als països 
més desenvolupats, davant la irrupció d’una societat 
mundial i d’una economia interconnectada. L’infor-
me d’UNICEF, publicat l’any 2007, quantifica entre 
quaranta i cinquanta milions els infants que viuen en 
una situació de pobresa relativa als països rics, entesa 
com la situació de les llars en les quals es perceben 
rendes inferiors al cinquanta per cent de la mitjana 
nacional d’ingressos. 

 La principal conclusió de l’informe mostra la ten-
dència d’increment en aquesta dècada sobre la pro-
porció d’infants que viuen en situació de pobresa en 
el mal anomenat primer món.

 En l’àmbit de la salut, 
que consideren un dret bà-
sic, destaquen el contrast 
entre la desnutrició, a pa-
ïsos en desenvolupament, 
i els trastorns alimentaris 
(obesitat, dietes estrictes 
per aprimar-se, anorèxia, 
bulímia) als països rics, i 
consideren que tots els in-
fants i adolescents han de 
tenir garantida una aten-
ció mèdica per afavorir el seu creixement i benestar 
social.

 D’altra banda, denuncien les situacions de mal-
tractament i de violència quotidiana, en molts casos 
en el propi àmbit familiar, sense que hi hagi espais 
d’interrelació i suport familiar per part de les insti-
tucions per al desenvolupament d’una consciència 
d’educació familiar activa i permanent.

 En l’àmbit de la identitat, els nois i noies defensen 
la importància que els nadons siguin inscrits en un re-
gistre civil, ja que a molts països la manca d’inscripció 
genera invisibilitat i negació dels seus drets. També 
en aquest àmbit van demanar el respecte de la iden-
titat de les minories ètniques i culturals i la necessitat 
de crear espais de comunicació entre cultures.

 La Declaració de Barcelona també recull les apor-
tacions dels nois i noies en matèria educativa, en la 
qual aposten per la universalitat d’una educació de 

qualitat, laica i gratuïta, 
amb especial incidència 
sobre els col·lectius amb 
dificultats.

 L’últim aspecte ana-
litzat pels seus protago-

nistes ha estat la participació. Quant a aquest dret, 
reclamen que els infants i adolescents siguin escoltats 
de debò i reconeguts per les autoritats, de manera 
que siguin incorporats als espais de representació po-
pular. Expressament, els infants proposen “la creació 
d’espais de participació democràtica, dinàmica i re-
coneguda a nivell local, nacional i internacional on 
tots els infants i adolescents puguem decidir sobre els 
nostres drets”. 

 Aposten així per la creació de Consells Consultius 
Nacionals i també d’un Consell Consultiu Mundial, per 
l’elaboració dels documents amb propostes que han 
de ser considerades per les autoritats competents i pel 
foment de l’associacionisme d’infants i adolescents.
 
 La reflexió final que recull la Declaració de Barcelona 
és la següent: “Els nens, nenes i adolescents tenim veu 
i vot com a protagonistes del món present i futur, re-
cordant i millorant els errors del passat. Som subjectes 
de dret que escrivim la nostra pròpia història”.

reflexions

10

La pobresa infantil, que fins ara 
semblava un fenomen exclusiu dels 
països econòmicament més pobres, 
ha començat a plantejar-se també als 
països més desenvolupats.



COOPERACIÓ SINDICAL INTERNACIONAL

 Els nens, nenes i ado-
lescents han d’estar inclo-
sos en totes les decisions 
que es posin en marxa i 
ser part de l’avaluació dels 
processos d’incidència po-
lítica i social, mitjançant 
una participació constant 
i responsable, treballant 
conjuntament amb els 
adults.

 També els mitjans de comunicació han de servir 
per obrir espais de difusió positiva dels drets de la 
infància i l’adolescència, i cal oferir capacitació i pre-
paració als professionals que treballen amb infants.

 Malauradament, en aquest sistema de drets de la 
infància encara per afermar, es constata l’absència de 
legislacions, polítiques i programes d’infància, en els 
quals es garanteixi el dret de participació dels infants 
i adolescents en els àmbits del seu interès; en la cons-
trucció del seu propi futur, en definitiva.

 En aquesta línia, no 
es preveuen mecanismes 
que afavoreixin el procés 
d’autonomia progressiva 
dels seus drets i que els hi 
garanteixin la facilitació 
d’espais i recursos per a 
l’exercici actiu i responsa-
ble de la seva ciutadania, 
de conformitat amb la 
Convenció.

 En aquests dies, que tant es parla de drets, però 
també de deures o de responsabilitats, dels infants i 
adolescents, la via idònia per acomplir amb els seus 
deures és oferir-los els mitjans d’exercici i d’exigibili-
tat dels seus drets. En aquest camí, encara per fer, és 
en el qual sorgeixen les oportunitats per crear una 
consciència ciutadana des de la minoria d’edat que 
permeti consolidar una actitud responsable en els in-
fants, dins les relacions de convivència social.

L’informe d’UNICEF, publicat l’any 
2007, quantifica entre quaranta i 
cinquanta milions els infants que 
viuen en una situació de pobresa 
relativa als països rics.
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 El 5 de desembre del 2006, Voreqe Bainimarama, 
cap de l’Armada de les Illes Fiji, va dirigir un missatge 
televisiu a la nació per anunciar que s’havia fet amb 
el control del govern. Acte seguit, va dissoldre el par-
lament i, el gener del 2007, va assumir les funcions de 
primer ministre.

 Qualsevol que llegeixi aquesta notícia pot pensar 
que aquest cop d’Estat ha trencat l’harmonia d’unes 
illes que atrauen prop de 400.000 turistes l’any i que 
a tots nosaltres ens fan pensar en platges de sorra 
blanca, aigües netes i música tradicional de la Polinè-
sia. No obstant això, la història de les Illes Fiji ha estat, 
i continua estant, molt lligada als cops militars i a la 
inestabilitat política.

 De fet, en els últims 20 anys, han estat quatre els 
cops d’Estat que ha patit el país. Dos el 1987, un el 
2000 i l’últim el 2006, evidenciant un fràgil sistema 
democràtic i, sobretot, una molt forta influència de 
l’aparell militar sobre la política. Entre d’altres coses, 
no és casualitat que, tot i tenir una població de prop 
de 900.000 habitants, disposi d’un exèrcit molt nom-
brós, que ha estat un dels principals aportadors a les 
missions de pau de les Nacions Unides arreu del món, 
així com a les empreses privades de seguretat que van 
participar en la invasió d’Iraq el 2003.    

 Però per comprendre una mica millor la realitat 
d’aquest país hem de fer un breu recorregut per la 
seva història i analitzar l’efecte de la colonització bri-
tànica a les illes.

 El primer europeu que va visitar les illes va ser l’ex-
plorador holandès Abel Tasman el 1643, però no va 
ser fins a començaments del segle XIX quan alguns 
europeus van establir-s’hi de forma permanent. Pos-
teriorment, el 1874, els britànics es van fer amb el 
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Les Illes Fiji, 
un paradís turístic
condemnat als cops d’Estat  
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control de l’arxipèlag, que va passar a formar part de 
l’Imperi Britànic com a colònia. 

 Una de les primeres decisions que va prendre la 
metròpoli, i que marcaria el país fins al dia d’avui, va 
ser la de contractar, des de 1879 fins al 1916, més de 
60.000 treballadors portats de l’Índia per treballar a 
les plantacions de sucre de les principals illes.

 En efecte, amb aques-
ta política es va ajudar a 
la divisió del país entre 
fijians d’origen melanesi o 
polinesi, i fijians d’origen 
indi, fet que va influen-
ciar clarament la història 
de les illes i que està molt 
relacionat amb els quatre cops d’Estat que ha patit el 
país en els últims anys.

 Les Illes Fiji van aconseguir la independència el 
1970 (Domini de Fiji) i, en els primers anys com a país 
independent, van gaudir de certa estabilitat política. 
Malgrat aquesta situació de calma, a l’abril de 1987, 
un partit polític indo-fijià va guanyar les eleccions i 
es van començar a produir protestes violentes a les 
principals ciutats per part de nacionalistes fijians, que 
alertaven del perill d’una possible dominació índia. 
Finalment, el 14 de maig, el tinent coronel Sitiveni 
Ravuka va donar un cop d’Estat i va encarregar un 
canvi en la composició del govern, però en no produ-
ir-se tal com ell esperava, el 25 de setembre va pro-
tagonitzar un segon cop, va revocar la Constitució de 
1970 i va declarar a Fiji una república (República de 
Fiji).

 Tres anys més tard, el 1990, es va redactar una nova 
constitució i Rabuka va ser escollit primer ministre. La 
nova constitució institucionalitzava la dominació del 
sistema polític per part dels indígeno-fijians i va pro-
vocar l’emigració de molts fijians d’origen indi, de tal 
manera que van quedar en clar desavantatge al país: 
54% indígeno-fijians, 38% indo-fijians.

 Però el 1997, i com a conseqüència de la lluita de 
molts grups de defensa dels drets humans contra la 
discriminació racial, va aparèixer una nova constitu-
ció que seria acceptada per la majoria dels líders de 
totes dues comunitats, donant origen a l’actual Repú-
blica de les Illes Fiji.  

 Quan tot semblava indicar que s’estava iniciant 
una nova època per al país on les dues comunitats 
podrien viure en pau i amb els mateixos drets, la his-
tòria es va tornar a repetir i, el 19 de maig del 2000, 
un grup armat va entrar al parlament i va segrestar el 
primer ministre Mahendra Chaudhry, que havia estat 
escollit un any abans a les eleccions i que pertanyia a 
la comunitat indo-fijiana, juntament amb una sèrie 
de parlamentaris.  

 Finalment, el 13 de ju-
liol la crisi dels hostatges 
va finalitzar quan el líder 
del cop, George Speight, 
va deixar en llibertat els 
segrestats a canvi d’una 
sèrie de concessions. 

 Va ser en aquell moment quan, per gestionar la cri-
si, es va formar un govern no electe i dirigit pel primer 
ministre Laisenia Qarase, que comptava amb el suport 
de l’Exèrcit i que es va comprometre a celebrar elecci-
ons el 2001. El resultat d’aquestes va ser molt ajustat 
i el Partit Unit de Fiji (PUF, indígeno-fijians) va aconse-
guir 31 escons dels 71 totals, mentre que el Partit del 
Treball de Fiji (PTF, indo-fijians) en va obtenir 27.

 Segons la Constitució de la República de les Illes 
Fiji, amb aquests números el PTF hauria de tenir una 
sèrie de càrrecs al gabinet ministerial, però després de 
tota una successió de discussions legals, el seu líder, 
Mahendra Chaudhry, va preferir que la seva formació 
es consolidés formalment com a partit de l’oposició.

 No obstant això, el 2006, amb uns resultats molt 
similars a les eleccions del 2001 (38 escons per al PUF 
i 33 per al PTF), sí que Chaudhry acabaria acceptant 
els càrrecs ministerials en un govern que continuava 
encapçalat per Qarase.

 Aquest fet va ser molt important per al govern, 
perquè va arribar just en un moment en què s’estava 
elevant el nivell de tensió entre el govern i els mili-
tars com a conseqüència de tres iniciatives legislatives 
molt polèmiques i discutides: la Llei de les Terres dels 
Nadius, la Llei dels Costums de Pesca i la Llei de Pro-
moció de la Reconciliació, Tolerància i Unitat.

 Les dues primeres lleis consistien a atorgar drets 
sobre la terra i la pesca als indígeno-fijians, i la terce-
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En els últims 20 anys, han estat quatre 
els cops d’Estat que ha patit el país.
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ra promovia una amnistia per als organitzadors del 
cop d’Estat de l’any 2000.

 Davant d’aquestes propostes legislatives, l’Exèrcit, 
i més concretament el seu cap, el comodor Voreqe 
Bainimarama (precisament l’encarregat de sufocar 
l’últim cop d’Estat i col·locar en el govern a Qarese), 
denunciava que s’estaven violant els acords establerts 
en el seu moment per eliminar la discriminació entre 
comunitats i amenaçava que no acceptaria cap perdó 
per als instigadors d’aquella traïció.    

 Enmig d’aquesta dinàmica, l’escalada de tensió 
augmentava cada dia que passava i, a l’octubre del 
2006, Bainimarama va 
llançar un ultimàtum al 
govern advertint que, 
en cas de no retirar les 
seves propostes legislati-
ves, hauria de dimitir. La 
resposta de l’executiu a 
aquesta amenaça va ser 
la de cessar Bainimarama 
com a cap de l’Armada, 
aprofitant que aquest es trobava de viatge a l’Orient 
Mitjà, visitant els soldats fijians en missió de pau.

 Finalment, el desenllaç de tot aquest enfronta-
ment es va produir el 5 de desembre quan el como-
dor Bainimarama va protagonitzar un cop d’Estat i es 
va fer amb el govern, assumint les tasques de primer 
ministre en substitució de Qarase. 
    

 El que es pot dir d’aquest cop d’Estat, i a diferència 
dels tres anteriors, que van ser dirigits contra governs 
liderats o dominats per indo-fijians, és que aquest ha 
estat un cop militar contra un govern indígena acusat 
de corrupció i racisme per part d’un cap de l’Armada 
que no només és indígeno-fijià, sinó que, a més, pro-
vé d’una família local destacada.

 Per a una part de la població, Bainimarama és el 
protector del multiculturalisme al país i el lluitador 
contra les discriminacions racials, per a d’altres, ha 
vulnerat nombrosos drets humans i pot esdevenir un 
dictador despòtic.

 De moment, i com a 
conseqüència de les pres-
sions de la Unió Europea, 
la principal subvenciona-
dora de la indústria del 
país (sucre), Bainimarama 
s’ha compromès a cele-
brar eleccions al març del 
2009, però fins llavors es 
plantegen dubtes sobre la 

possible evolució de la situació a l’arxipèlag. Un país 
que és un dels principals receptors d’ajuda per càpita 
i que, com a conseqüència del cop d’Estat, ha perdut 
moltes d’aquestes ajudes, i també un país on la barre-
ja entre les dues comunitats és mínima i on la segre-
gació informal és profunda a gairebé tots els nivells 
de la societat.      

Existeix una divisió a l’arxipèlag 
entre fijians d’origen polinesi i fijians 
d’origen indi arribats durant l’Imperi 
Britànic.
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 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue creada en 1919 
como parte del Tratado de Versalles, que terminó con la primera guerra 
mundial y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para al-
canzar una paz universal y permanente. 

 Su constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una  co-
misión de trabajo establecida por la conferencia de paz, que se reunió por 
primera vez en París y posteriormente en Versalles.

 El resultado fue una organización tripartita, la única en su género con 
representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos 
ejecutivos. 

 La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por conside-
raciones sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. Al sinteti-
zarlas, el preámbulo de la constitución de la OIT dice que las altas partes 
contratantes estaban “movidas por sentimientos de justicia y humanidad 
así como por el deseo de asegurar la paz permanente del mundo…”

 Había un verdadero reconocimiento a la importancia de la justicia so-
cial para el logro de la paz, en contraste con un pasado de explotación de 
los trabajadores en los países industrializados en ese momento. Había tam-
bién una comprensión cada vez mayor de la interdependencia económica 
del mundo y de la necesidad de cooperación para obtener igualdad en las 
condiciones de trabajo en los países que competían por mercados.

 La OIT ha realizado aportes importantes al mundo del trabajo desde sus 
primeros días. La primera Conferencia Internacional del Trabajo en Was-
hington (octubre de 1919) adoptó 6 convenios internacionales del trabajo 
referidos a las horas de trabajo en la industria, desempleo, protección de 
la maternidad, trabajo nocturno de las mujeres, edad mínima y trabajo de 
los menores en la industria. Hoy son más de 180 los Convenios aprobados 
en las asambleas de la OIT celebradas desde entonces.

 Conviene recordar que la Unión General de Trabajadores participó ac-
tivamente, desde el inicio, en la creación de la Organización Internacional 
del Trabajo. En su conferencia fundacional en  Washington, la delegación 
de trabajadores que conformaba la representación española fue presidida 
por Francisco Largo Caballero, secretario general de la UGT. 

La OIT, al servicio de los
trabajadores y de la libertad  
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 Promoción y aplicación de la Declaración de la OIT 
sobre principios y derechos fundamentales en el tra-
bajo, que incluye: la libertad sindical y derecho a la 
negociación colectiva; la erradicación del trabajo for-
zoso y obligatorio; la erradicación del trabajo infan-
til; la erradicación de la discriminación en el lugar de 
trabajo.

 Generación de mayores 
oportunidades para que 
mujeres y hombres tengan 
la oportunidad de un em-
pleo digno y productivo, lo 
que incluye: reconstrucción 
de inversiones generadoras 
de empleos; inversiones en 

conocimientos, calificaciones y empleabilidad, esti-
mular el empleo a través del desarrollo de la pequeña 
empresa y de la economía social.

 Mejoría de la cobertura y efectividad de una pro-
tección social para todos, lo que incluye: programas de 
seguridad y salud del trabajo, que buscan mejorar la 

 La OIT estableció su sede en Ginebra en el ve-
rano de 1920, siendo el francés Albert Thomas el 
primer presidente de la Oficina Internacional del 
Trabajo, que es la secretaría permanente de la or-
ganización.

 La misión fundamental de la OIT es la de elabo-
rar y producir normas la-
borales internacionales 
en forma de convenios 
y recomendaciones, es-
tableciendo las condi-
ciones mínimas de los 
derechos fundamentales 
en el trabajo: libertad 
sindical, derecho a la or-
ganización, negociación colectiva, abolición del tra-
bajo forzoso, igualdad de oportunidades y trato, así 
como otras normas que se refieren a todos los temas 
relacionados con el mundo del trabajo.

 Las diversas tareas que lleva a cabo la OIT están 
agrupadas en cuatro objetivos estratégicos.

Uno de los objetivos estratégicos de 
la OIT es la erradicación del trabajo 
infantil.
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seguridad y la productividad; una seguridad social que 
responda a las necesidades de la sociedad en general.

 Profundización del tripartismo y el diálogo social 
mediante el fortalecimiento de las capacidades y de las 
bases de conocimientos de los interlocutores sociales.

 Coherentemente con estas normas, el objetivo 
de trabajo decente de la OIT en un contexto de glo-
balización justa implica la generación de capacidades 
para:  mejorar los derechos de todos los trabajado-
res, tanto del sector formal como informal; promover 
oportunidades de trabajo que impliquen empleos de 
calidad y seguridad social básica; protección contra 
vulnerabilidades y contingencias que pueden causar 
la pérdida de empleos.

 El bienestar del mundo y el progreso de la huma-
nidad requieren de un desarrollo sostenido, una glo-
balización justa y una gobernanza multilateral que 
fortalezcan el crecimiento de las economías y la justi-
cia social a nivel internacional, nacional y comunita-
rio. Para responder a estas aspiraciones la OIT  cuenta 
con un inventario sin par de conocimientos sobre el 
mundo del trabajo, adquirido después de haber res-
pondido durante más de 90 años a las demandas de 
personas y de instituciones de todo el mundo. La OIT 
ha atendido los requerimientos de sus constituyentes 
tripartitos y de la sociedad como un todo de diversas 
formas, por ejemplo, como hemos descrito con an-
terioridad, mediante el establecimiento de normas 
internacionales pero también la cooperación técnica 
con los Estados miembros, la diseminación de buenas 
prácticas, capacitación, investigación, comunicación y 
publicaciones.

 La Organización Inter-
nacional del Trabajo sigue 
promoviendo desde hace 
muchísimos años el des-
arrollo de organizaciones 
democráticas y represen-
tativas de empresarios y 
trabajadores, ofreciéndo-
les servicios de información y consultoría. Su asisten-
cia técnica incluye entre otras áreas las siguientes: 
formación y rehabilitación profesional, políticas de 
empleo, administración del trabajo, legislación del 
trabajo y relaciones laborales, condiciones de trabajo, 
desarrollo gerencial, cooperativas, seguridad social, 

estadísticas laborales, seguridad y salud en el traba-
jo.

 La OIT que representa, con toda seguridad, el ins-
trumento más valioso al servicio de los intereses de 
los trabajadores y de sus organizaciones, se ha dotado 
además de dos instrumentos importantísimos que nu-
estras organizaciones sindicales deberían aprovechar 
mucho más y mejor. Me estoy refiriendo al Centro In-
ternacional de Formación de la OIT, con sede en Turín. 
Se trata de una  verdadera Universidad del mundo del 
trabajo que, desde hace más de 40 años, realiza una 
labor de formación imprescindible para los responsa-
bles sindicales del mundo entero. Por este centro de 
formación pasan también gestores de empresa y fun-
cionarios de la Administración pública de la totalidad 
de los países en desarrollo.
 
 El otro instrumento al servicio de los trabajadores 
y que sigue siendo infrautilizado por las organizacio-
nes sindicales es el Instituto Internacional de Estudios 
Laborales, cuya sede se encuentra en la sede de la OIT 
en Ginebra y que también desde hace más de 40 años 
lleva a cabo una labor de investigación imprescindi-
ble para  las tareas de la  OIT.

 Es de justicia terminar este trabajo sobre la OIT 
rindiéndole el homenaje que nos merece a todos los 
defensores de la democracia y las libertades que, a 
lo largo de casi 40 años, lucharon denodadamente 
por la recuperación democrática española. La OIT ha 
sido la única organización de carácter universal que 
permitió y facilitó la denuncia de la dictadura fran-
quista mientras duró. Fue también un instrumento 

indispensable de coopera-
ción y asesoramiento a la 
hora de diseñar el mode-
lo de relaciones laborales 
y sociales que conocemos 
y disfrutamos en España. 
Todas nuestras leyes labo-
rales y sociales, empezan-
do por la más importan-
te, la Constitución, están 

impregnadas de la doctrina que emana de aquella 
organización que crearon para los trabajadores, en 
1919, aquellas mujeres y hombres. Entre ellos, Fran-
cisco Largo Caballero y sus compañeros de la UGT.

La Organización Internacional del 
Trabajo tiene el objetivo del 
trabajo decente en un contexto de 
globalización justa.
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Àngel Colom
premsacdc@convergencia.cat
exdelegat de la Generalitat de Catalunya al Marroc

 Marc de referències. Vaig  residir una mica més 
de cinc anys a Casablanca, la capital econòmica del 
Marroc. Durant el primer any, el 2003, en tant que 
delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya al 
Marroc, de l’últim govern Pujol. Després, m’hi vaig 
quedar, privadament. 

 Em permetreu que, abans de parlar del Marroc 
d’avui (Al-Magrib, en àrab), esmenti algunes de 
les tasques que havíem fet des de la Delegació de 
Catalunya, perquè tenen a veure amb el que es po-
dria tornar a fer per ajudar aquest país en els reptes 
que se li plantegen.

 En primer lloc, vam actuar per enfortir la societat 
civil marroquina, que és sòlida i molt activa (en la cul-
tura, l’esport, els nous corrents musicals, les lluites fe-
ministes, l’acció sindical); com a resposta als atemptats 
del 16 de maig del 2003, vam organitzar, a Essaouira 
–situada a la costa atlàntica, al sud– la Universitat per 
la Pau i la Modernitat (presidida pel conseller reial,  

André Azoulay, i, en la part executiva, per mi mateix); 
va reunir més de 1.000 joves, majoritàriament mar-
roquins (hi van participar uns 200 joves europeus, de 
diversos països), dels barris populars de Casablanca, 
Tànger, Salé, Marràqueix, Agadir, Xaouen...

 Va ser una aposta decidida contra la violència is-
lamista, que havia assassinat més de 40 persones en 
atemptats suïcides a Casablanca i en van sorgir una 
vintena d’associacions de joves, la majoria de les quals 
encara són actives en el moviment democràtic en bar-
ris difícils, on l’islamisme radical encara hi és present. 

 Catalunya aportava aquí suport en un àmbit que 
ens és proper: la societat civil com a motor de demo-
cratització, de defensa dels drets humans, de cultura... 
En segon lloc, vam començar a ensenyar el català a 
centenars de joves candidats a l’emigració que volien 
venir a treballar a Catalunya; més de 600 van seguir 
els cursos i en teníem 3.000 en llista d’espera; si el 
Govern català presidit pels socialistes no hagués tan-
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cat la Delegació, en aquests darrers cinc anys s’hauria 
ensenyat la llengua catalana a més de 15.000 immi-
grants dels aproximadament 350.000 marroquins (se-
gons fonts diverses) que han arribat a Catalunya en 
els darrers 10 anys. No a tots, és cert: però almenys 
tindríem ara un nucli –un cap de pont–  que acompa-
nyaria aquí a molts dels altres nouvinguts. No parlaré 
d’altres fronts on Catalunya era activa al Marroc (coo-
peració per al desenvolu-
pament, àmbit econòmic 
d’acompanyament de les 
empreses catalanes que 
s’hi instal·len, sanitat, tu-
risme i cultura...). 

 Una breu diagnosi del 
Marroc d’avui. És un país 
en plena transformació social i econòmica. La majo-
ria de la població és àrab, però una part és berber, 
ara amb la llengua pròpia reconeguda i ensenyada. 
Políticament, ja sabeu que el Marroc  és una monar-

quia constitucional, que evoluciona des d’un règim 
feudal cap a una democràcia al seu estil; és difícil fer 
comparances amb les nostres democràcies, però al 
Marroc voten un Parlament bicameral –la Cambra de 
Representants i el Senat–  (és cert que a les darreres 
eleccions legislatives només van votar un 37% de la 
població, i encara hi va haver un altíssim vot en blanc 
o de contestació), hi ha un sistema lliure de partits po-

lítics, llibertat de prem-
sa (de vegades un xic 
limitada), bàsicament es 
respecten els drets hu-
mans... i des del febrer 
del 2004 hi ha una de 
les lleis més obertes del 
món musulmà pel que 
fa a la situació jurídica 

de la dona: la Mudawana (codi de família) introdueix 
millores substancials i quasi equipara els drets de les 
dones als de l’home, sense contradir la llei corànica. 
I és un marc legislatiu dinamitzat directament pel rei 

El Marroc d’avui és un país en plena 
transformació social i econòmica.
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Mohammed VI, que considero un modernitzador i un 
monarca decididament compromès amb la democrà-
cia i l’acostament cap a Europa. Sovint qui frena les 
reformes són els partits polítics, molt allunyats de la 
societat i dels seus greus problemes. El cap de l’Estat 
–i cap religiós alhora– lidera molt sovint les grans ini-
ciatives econòmiques, socials i legislatives més avan-
çades i modernitzadores. Jo ho he vist així i en sóc 
testimoni. Penseu que al Marroc hi ha un islamisme 
actiu i, en moltes de les seves corrents, profundament 
antidemocràtic: hostil i bel·ligerant, de vegades ter-
rorista contra l’occidentalització actual del país. Fins i 
tot el PJD (Partit de la Justícia i el Desenvolupament) 
té importants zones grises pel que fa al seu capteni-
ment democràtic. 

 És en aquestes condicions que el Marroc conti-
nua el seu camí democràtic i de desenvolupament 
econòmic (amb un creixement anyal superior al 6% 
i una contenció  de la inflació); és cert que l’atur és 
encara altíssim (en barris de les grans ciutats, supera 
de vegades el 30% i el 40%), que la majoria de la 
riquesa és acumulada per una part molt minoritària 
de la societat, que la gran majoria de la població, si 
bé no pateix gana, sovint tampoc menja prou, que 
els béns de consum corrents aquí a Catalunya són un 
luxe inabastable per a la gran majoria, que els joves 
llicenciats troben feina difícilment i, a més, molt mal 
pagada, que els salaris són baixíssims (el salari mínim 
és aproximadament de 200 euros al mes) i la vida és 
cara... condicions que afavoreixen l’emigració massi-
va, sobretot del jovent; també dels que tenen títols 
universitaris.

 Per aquests motius han 
emigrat ja molts centenars 
de milers de marroquins, 
en els darrers quinze anys, 
cap a Europa, al Canadà o 
als Estats Units. El treball 
dels emigrants és una de 
les fonts d’ingressos im-
portants pel Marroc: moltes famílies poden construir 
la seva casa o comprar un pis a les grans ciutats gràcies 
a l’estalvi dels seus que treballen a l’estranger; o obrir 
un comerç, o una petita empresa... El marroquí és un 
poble emprenedor, una mica com nosaltres i per això 
–malgrat unes condicions globals avui encara molt 
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desfavorables– crec que 
aquest país se’n sortirà.

 Per això també, des 
d’Europa, cal continuar 
ajudant al seu desenvolu-

pament econòmic i social; també per motius egoistes: 
estic convençut que el Marroc és el país més receptiu 
pel que fa  a la modernitat i al sistema  democràtic. 
La seva societat civil empeny i cada dia actua més lliu-
rement, més democràtica; els mitjans de comunicació 
informen i debaten ja de temes de societat que fins 

Em consta que alguns sindicats 
–la UGT, la Unió de Pagesos– ajuden a 
la formació i consolidació del món 
sindical marroquí.
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positivament en aquelles contrades. Vull esmentar el 
projecte Catalunya Magrib de formació de menors  
que l’amic Andreu Camps dirigeix formidablement a 
Tànger.  

 Catalunya ha d’ajudar el Marroc perquè també 
molts marroquins ajuden avui, treballant, a Catalunya. 
Més de 350.000 marroquins viuen aquí; això crea un 
vincle de vida entre ambdós països. I hem de treballar 
per integrar aquesta població a la societat catalana, 
socialment, lingüística i nacional. És el gran repte que 
tenim aquí.  El Marroc és un país amic i estimat.

ara encara eren tabú; la religió musulmana, sunnita, 
es viu amb tolerància i respecte de les minories jueves 
i cristianes (fora d’una minoria fanatitzada per predi-
cadors i imams –d’influència  wahhabita o salafista. 

 Des de Catalunya, també hem de continuar col-
laborant en el desenvolupament del Marroc. Em 
consta, per exemple, que alguns sindicats –la UGT, 
la Unió de Pagesos– ajuden a la formació i conso-
lidació del món sindical marroquí. I fan també co-
operació pel desenvolupament. L’Agència Catalana 
de Cooperació, el Fons Català, altres ONG... actuen 
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 Después de los acontecimientos de octubre 
de 2003 y la caída del gobierno de Gonzalo 
Sánchez de Losada, las instancias políticas deci-
den llamar a elecciones nacionales para diciem-
bre de 2005. En estas elecciones, surge como ga-
nador Evo Morales Aima, líder del Movimiento 
al Socialismo –MAS– como primer gobierno indí-
gena de Bolivia.

 Ha planteado al país una serie de desafíos 
respecto a la reconfiguración del sistema políti-
co, del sistema de representación social (media-
da hasta la fecha por los partidos políticos) y la 
inclusión en lo económico y social de los gran-
des sectores excluídos. Este desafío ha tratado 
de implementarse desde procesos como la naci-
onalización de los hidrocarburos, la implemen-
tación de la ley INRA, 
la reconstitución de 
un Estado de corte 
benefactor y la may-
or participación de 
las organizaciones 
sociales respecto a la 
toma de decisión de 
las políticas públicas.

 Pese a los gran-
des esfuerzos, el MAS no ha podido articular un 
bloque social que pueda ayudarlo a hacer frente 
a los diferentes problemas que han ido suscitán-
dose en el  transcurso de su gobierno.  

 Es por esto que, después de dos años de go-
bierno del MAS, Bolivia pasa por un proceso 
de crisis política que está socavando el proceso 
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democrático que viene dándose desde hace ya 
veinticinco años. Esta crisis ha surgido por la re-
cuperación de fuerzas del bloque conservador 
de derecha, que después de la caída de Gonza-
lo Sánchez de Lozada parecía vencido, empero, 
este sector ha ido articulando fuerzas y hoy ha 
vuelto a erigirse como un actor político de influ-
encia en el país. 

 El Movimiento al Socialismo –MAS–, si bien 
ha ido cumpliendo la agenda surgida en “octu-
bre rojo” durante los dos primeros años de go-
bierno, no ha podido concretarse como bloque 
hegemónico y ha ido cediendo espacios a la 
derecha, especialmente en el campo mediático 
y también en el proceso constituyente, donde, 
si bien ha podido concretar una propuesta de 

nueva constitución 
política del Estado, 
ésta no es reconoci-
da por el bloque de 
derecha. 

 El sector de de-
recha constituído 
por los terratenien-
tes, agroindustriales 
y resabios de los par-

tidos Movimiento Nacionalista Revolucionario, 
Acción Democrática Nacional y Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria ha planteado su lucha 
política en tres escenarios.

 El primero de ellos fue la Asamblea Consti-
tuyente, donde su principal objetivo fue hacer 
fracasar el proceso constituyente, cosa que casi 

El MAS no ha podido articular un 
bloque social que pueda ayudarlo a 
hacer frente a los diferentes
problemas que han ido suscitándose 
en el  transcurso de su gobierno. 

Bolivia, 
un Estado en crisis política 
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pos de choque de corte neofascistas, como se señaló 
líneas arriba, articulados en torno a una noción de 
raza y en contra de todo lo indígena. 

 La crisis suscitada por el tema de la autonomía de-
partamental ha llevado a que el gobierno solicite ay-
uda tanto a los organismos internacionales como a la 
Iglesia, para que puedan mediar en un nuevo diálogo 

y se pueda frenar la crisis 
que hoy plantea una aso-
nada golpista desde las 
autoridades departamen-
tales. 

 En este escenario, las 
mujeres y sus organiza-
ciones han ido trabajan-

do y manifestándose a favor de la democracia y a la 
posibilidad de un diálogo más abierto y que no sólo 
vaya a tocar temas como la autonomía, sino también 
aquellos de vital importancia para las mujeres. 

 Este trabajo se ha desarrollado durante todo el 
proceso constituyente y ha permitido que las orga-
nizaciones de mujeres indígenas y urbanas populares 
puedan insertar una agenda de temas priorizados en 
la nueva propuesta de constitución política del Esta-
do. Es central señalar que del proceso constituyente 
ha surgido una alianza amplia de mujeres que debe 
afianzarse para poder incluirse en el escenario políti-
co como un actor más y no sean vistas de manera co-
lateral como hasta ahora están siendo vistas las muje-
res y sus movimientos de carácter indígena, originario 
y urbano popular. 

 En tal sentido, las manifestaciones de las mujeres 
sobre los espacios de la política estructural son signi-
ficativas y están planteando al gobierno y los demás 
actores sociales la necesidad de que éstas sean inclu-
ídas en el debate nacional y la conformación y rees-
tructuración de la política pública estatal.  
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logra con diversos temas, aunque el central fue el 
de la capitalía de la ciudad de Sucre, que obligó a la 
asamblea a sesionar en un colegio militar y, finalmen-
te, en la ciudad de Oruro, custodiada por los movimi-
ento sociales. 

 Este intento de cierre de la constituyente incluyó 
también la movilización de grupos de choque de cor-
te fascista, los cuales han 
propiciado un ambiente 
de odio hacia lo indígena 
en la ciudad de Sucre y 
otros departamentos. 

 Otro de los espacios de 
lucha fue el mediático, re-
alizado desde los medios 
de comunicación de la derecha, desde donde se in-
tentó generar un proceso de crisis económica a partir 
de  plantear que los niveles de inflación dados en el 
país eran mayores que los que señalaba el gobierno. 
Esto generó el ocultamiento de productos de primera 
necesidad, pero no duró lo suficiente como para afec-
tar la situación del Movimiento al Socialismo respecto 
a la población y los movimientos sociales. 

 El tercer espacio de enfrentamiento fue el tema de 
la autonomía, encabezada por los prefectos de cinco 
de los departamentos. El mismo ha suscitado el punto 
más álgido de la crisis política que vive el país y es hoy 
el talón de Aquiles del gobierno del MAS, que no ha 
podido frenar, ni siquiera a través de los procesos de 
negociación con los prefectos de estos departamen-
tos, a quienes incluso les ha planteado la negociación 
completa de la propuesta de nueva constitución po-
lítica del Estado. Aunque se debe señalar que uno de 
los principales temas que ha propiciado la crisis es el 
de la propiedad sobre las tierras, ya que el bloque de 
derecha, esencialmente apoyado sobre los grandes 
terratenientes, quienes para la defensa de sus tierras 
y privilegios surgidos de 20 años de gobiernos neoli-
berales han procedido incluso a la formación de gru-

Después de dos años de gobierno del 
MAS, Bolivia pasa por un proceso de 
crisis política.
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director de SUD

FOTOGRAFIES: Xabier Mikel LaburuMàrius Rubiralta
secretari d’Estat d’Universitats

 Màrius Rubiralta era rector de la Universitat de 
Barcelona en ser entrevistat. Ara ocupa la Secreta-
ria d’Estat d’Universitats. Aquest manresà, nascut el 
1952, és doctor en Ciències Químiques i catedràtic de 
Química Orgànica a la Facultat de Farmàcia. Té un 
perfil, alhora, polític i gestor. 

 A començaments dels noranta, vam encunyar la 
paraula globalització, com la veus ara?

 Jo crec que fa deu anys les universitats no s’havien 
adonat que la globalització no era únicament econò-
mica, sinó la globalització del coneixement. Nosaltres 
el que posem de manifest és que Europa vol construir 
un espai basat en el coneixement. Hi ha una transi-
ció des de les economies clàssiques a les economies 
del coneixement, lligades a l’entorn universitari. Per 
primera vegada, les universitats són centres de l’anà-
lisi estratègica econòmica de les diferents regions. 
Però alhora que les universitats tenen l’oportunitat 
de sortir enfora, també s’adonen que la globalització 
els imposa una competència, que canvia les regles del 
joc. Hi ha universitats fantasmes que utilitzen aquesta 
globalització i deslocalització per enganyar, perquè 
és molt més fàcil que l’ensenyament es converteixi en 
mercaderia que en un producte de qualitat, pràctic i 
transformador. La universitat espanyola i la catalana 
són universitats que provenen d’una arrel europea 
clara. En el moment en què el coneixement és global, 
o sigui, en el moment en què una investigació o un 
coneixement es produeix i es publica en un segon, tot 
l’entorn global té aquest coneixement i es pot mani-
pular i es pot donar a les societats. El coneixement 
generat no és el mateix que quan els processos de 
difusió eren llargs. Després tenim l’efecte de trans-
ferència del coneixement a l’entorn social, en forma 
de cohesió social o de benestar social. És evident que 
aquesta missió és una visió lligada a l’entorn regional 
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o a l’entorn local. Les universitats també tenen res-
ponsabilitat institucional  a una escala superior, que 
és la de la cooperació, és a dir, de la transformació del 
coneixement, l’aprofitament del coneixement per a 
la responsabilitat institucional cap a la cooperació. 
 
 A part del paper de l’Administració, la Universitat 
de Barcelona va ser pionera a l’hora de destinar fons 
per a la cooperació internacional i va crear un espai 
propi, Solidaritat UB. 

 Sí. El primer punt que hem d’indicar és que la 
diferència entre abans i ara és que fa deu anys els 
investigadors individualment exercien processos de 
cooperació, a partir de la seva pròpia investigació i 
coneixement, però com una acció de responsabilitat 
individual, moltes vegades ideològica, però en qual-
sevol cas individual. I això es traduïa en una falta 
d’eficàcia, perquè quan l’experiència individual en 
un entorn determinat deixava de tenir l’impuls de la 
persona, desapareixia el funcionament del procés. Els 
convenis que han funcionat molt bé amb una perso-
na determinada, quan aquesta persona es fa gran o 
té una malaltia… tot el que s’havia aconseguit aca-
ba fonent-se. Llavors ve un segon element i és que 
aquest procés de cooperació no és individual, sinó 
que és de la institució, llavors la institució ha d’indi-
car, en la seva pròpia estratègia, quines són les línies 
fonamentals de cooperació. Tenim una estructura ju-
rídica independent com és Solidaritat UB. Es van bus-
cant factors d’escala i de supervivència dels processos, 
perquè no depenguin d’una sola persona, sinó que 
vagin com a línies estratègies i normalment se situa 
aquesta política dins de rectorats importants, com és 
política internacional. Hem donat un valor distint al 
títol, perquè abans eren relacions internacionals, una 
relació internacional és un procés puntual, una políti-
ca internacional és una planificació estratègica.

 Quines línies ha de tenir la cooperació università-
ria en el futur?

 En el cas universitari hi ha un eix important, que 
crec que hem de destacar i és que el nostre procés de 
cooperació ha d’estar sempre lligat als ponts univer-

“Jo crec que fa deu anys les universitats no s’havien 
adonat que la globalització no era únicament

econòmica, sinó la globalització del coneixement.”

sitaris als diferents països. Sí que és veritat que gaire-
bé tots els rectors amb qui he parlat més de l’àmbit 
de l’Amèrica Llatina, inclosa l’Amèrica Central per 
descomptat, que és on tenim una capacitat històri-
ca molt àmplia d’activitat, hem vist que el tema és 
formar els formadors; no és tant anar a fer formació, 
no és tant crear escoles. I aquest és el procés que jo 
crec que s’ha anat seguint com a projecte estratègic. 
Per descomptat, el que cal aprofitar són les activitats 
que ja funcionen, com la concentració de projectes 
a l’Amèrica Central, que són plans i l’única cosa que 
hem procurat és fer una política global, perquè sigui 
sostenible i estem introduint un element nou i és que 
en aquesta política internacional procurem introdu-
ir el concepte d’estructures, o sigui, crear en un dels 
entorns de l’Amèrica Central una cosa similar al Parc 
Científic, una estructura fixa que ens serveixi de pont 
per actuar, de manera que la Universitat obtingui una 
rendibilitat doble, formativa i social, en aquest en-
torn. Sempre buscant entorns universitaris o entorn 
de parcs o de coneixement que ja funcionin. 

 Podem aportar la tècnica formativa, després una 
part important d’investigació i d’alguna manera la 
cooperació, incorporar-la en aquesta missió: ense-
nyar com a través d’alguns conceptes es pot gene-
rar la pròpia riquesa dins la pròpia regió, modificant 
conceptes més de projectes personals o empreses per-
sonals, això seria el tema de l’Amèrica Llatina, on la 
Universitat de Barcelona i les universitats catalanes 
no poden abandonar la seva bona història en aquest 
camp i han d’existir d’alguna forma els dos enllaços 
pels dos nivells. D’una banda, en aquelles universitats 
més potents de l’Amèrica Llatina que estiguin ben re-
lacionades amb la nostra xarxa d’universitats, i des-
prés ha d’existir un segon entorn triat on estiguem 
localitzats en diversos punts, que ens han de servir 
com a ponts o aeroports per fer arribar els nostres in-
vestigadors, però amb unes infraestructures que sal-
tin de l’individualisme a la planificació. Jo crec que a 
l’Amèrica Llatina s’ha anat construint bé, el problema 
ha estat el Mediterrani, que està segurament menys 
estructurat. Tenim experiències en el camp de la salut, 
gairebé totes elles lligades a les pròpies operacions 
de l’Hospital Clínic. I últimament hem procurat que 
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a totes aquestes activitats individuals també se’ls col-
loqués el paraigua estratègic i estructural, que té una 
clara voluntat de cooperació transformant el coneixe-
ment solidari. Al Marroc la idea ha estat un projecte 
amb l’Hospital Clínic de crear un projecte hospitalari 
per ajudar a la gestió hospitalària i això té una línia 
que jo crec que és important, que és l’aprofitament 
del coneixement, però no únicament l’investigador 
d’alt nivell, sinó el de la planificació; crec que aquest 
està funcionant bé i el segon nivell són temes més de 
desenvolupament del coneixement entorn qüestions 
com la malària o la sida. Jo crec que la cooperació té 
altres aspectes que no són el desenvolupament i que 
hauríem de treballar, segurament l’error de l’entorn 
africà és que no hem sabut potenciar les iniciatives 
universitàries que existeixen en aquests països. To-
tes les universitats signem per ser promotors tant de 
l’entorn social que comporta com de la capacitació 
formativa i innovadora.

“És molt més fàcil que l’ensenyament es converteixi 
en mercaderia que en un producte de qualitat, pràctic 

i transformador.”
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 Quines serien les línies bàsiques? 

 Tenim dues línies, una és la línia que com a Uni-
versitat hem de fer una planificació estratègica, en 
aquest procés de cooperació, l’altra que les univer-
sitats de l’Estat, que estan coordinades en una orga-
nització, estem intentant canviar el que eren pures 
relacions individuals universitàries. És evident que les 
universitats espanyoles tenen ara una necessitat de 
coordinar-se per entrar en l’entorn asiàtic, que no po-
den fer-ho individualment, cal fer-ho col·lectivament, 
perquè la massa crítica, però també el tema de la 
cooperació, cal fer-ho d’aquesta manera, cal buscar 
una xarxa d’universitats febles i relacionar-les amb 
les nostres pròpies xarxes, les espanyoles i per des-
comptat les del nord de l’Àfrica, que tenen una molt 
bona relació amb les de Granada, Sevilla… Unes al-
tres, com les universitats de Canàries, tenen un paper 
determinant per a temes amb l’Àfrica subsahariana 
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i amb l’Amèrica Llatina, l’han tingut sempre, 
i en el fons hem de promoure una concep-
ció estratègica de les universitats espanyoles 
a nivell europeu, perquè estem situats en 
una zona geoestratègica. Europa per entrar 
a l’Àfrica té solament o França o Espanya, 
que són els dos països que han tingut segu-
rament un més gran paper de carrer, però jo 
crec que potser la línia francesa ha estat una 
línia més enfocada als governs més que no 
pas a les universitats, nosaltres podríem tenir 
una funció més propera als responsables or-
ganitzatius de les universitats. A la Universi-
tat de Barcelona desenvolupem un procés de 
planificació, s’està produint un procés d’anà-
lisi estratègica de diferents àrees, començant 
per la de política internacional. I respecte als 
drets humans, nosaltres tenim grups d’inves-
tigació que estan molt dedicats a l’àrea dels 
drets humans, concretament en el camp del 
Dret. És evident que el dret a l’educació sola-
ment arriba quan existeixen dos drets bàsics, 
alimentació i salut, solucionats, però jo crec 
que hem passat d’aquesta acció paternalista 
a una situació de drets superiors, dret al propi 
desenvolupament de l’activitat en relació de 
subsistència o sostenibilitat dels seus produc-
tes. Nosaltres creiem que hem de ser bastant 
responsables, sobretot en els entorns asiàtics, 
on una part del creixement es basa en la no 
existència d’aquests drets.

 La universitat catalana ha de ser prou res-
ponsable per no enlluernar-se per la moda de 
la interacció amb les universitats asiàtiques, 
sense abans interposar davant una certa bar-
rera de qualitat quant als drets humans. Hem 
fet un segon paper important, que ha estat 
defensar polítiques de generalització de les 
normes, a través dels genèrics, per tant, ens 
hem posicionat bastant clarament en aquest 
tema, algunes vegades hi ha hagut cert po-
sicionament en el qual no ha quedat clar el 
tema de les patents farmacèutiques dels úl-
tims temps, però jo crec que no podem baixar 
la guàrdia en relació amb tots els principis bà-
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“Hem vist que el tema és formar els formadors; no és 
tant anar a fer formació, no és tant crear escoles.”
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dem acomodar-les al procés de sostenibilitat global i 
de creixement dels diferents països, és un tema que 
cal saber posar en la seva justa mesura: si són abans els 
drets humans o el creixement econòmic. Les universi-
tats han donat suport sempre als moviments d’aquests 
grans organismes que treballen pels drets humans. Jo 
crec que a la Universitat li falta valentia per parlar 
clar i alt sobre el tema. El mateix que va dir Al Gore 
en el seu moment, ho han dit els investigadors, un 
d’ells era mediàtic, però 159 eren investigadors que 
estaven contractats en el seu moment per les Nacions 
Unides; aquesta gent en la seva pròpia universitat no 
troba la plataforma per poder dir el mateix i per això 
potser hem de començar a canviar. En l’ordre més ge-
neral que parlem d’infraestructures, aquí de la línia 
d’alta tensió, no he vist més que periodistes, no veig 
professors universitaris mullar-se donant el punt de 
vista social de creixement econòmic, tècnic, electrò-
nic. Un gran paper natural seria la capacitat de donar 
coneixements, clau en el món de la formació ràpida 
i en xarxa… Tenim un repte, tenim grans tarannàs 
intel·lectuals, i en el fons li estem donant la mateixa 
plataforma que segurament necessita un professor 
que treballa en una àrea molt local, sense universi-
tats d’atenció comunicativa, segurament no ho fem 
bé, els vam deixar massa sols en terrenys determinats 
i no ajudem. Jo crec que en el tema de la fundació 
solidària estem en aquest moment donant voltes per 
a una remodelació de conceptes, perquè fortifiqui a 
les plataformes d’opinió d’aquests professors que en 
alguns casos, per coses personals, no avancen… però 
tal vegada hi ha altres persones, que segurament tre-
ballen en entorns menys consolidats, que són de gran 
opinió i que segurament hauríem de tenir en compte, 
i és veritat que el tema de la comunicació és impor-
tant, però en aquest moment estem en un procés de 
modernització de la pròpia universitat, on hi ha as-
sumptes d’aquest tipus, però també n’hi ha altres de 
més locals, com la pròpia difusió del coneixement en 
l’àmbit més local, més investigació… d’universitats. 
Una de les línies estratègiques és recuperar aquest 
concepte humanista de la universitat europea quan 
parles d’humanisme, al final acabes caient en el tema 
de cooperació i entesa global solament pot fer-se des 
d’una visió més humanística i menys tecnològica.

sics que estan acceptats a la universitat. Segurament, 
hi haurà un doble efecte, els Jocs Olímpics serviran, 
d’una banda, per donar a conèixer globalment l’en-
torn conegut,  però alhora també per donar a conèi-
xer els drets no reconeguts. Que són potser la base 
d’aquest procés de creació de riquesa tan ràpida i tan 
desigual. Que vull dir amb això? Vull dir que primer la 
nostra funció és doble, primer per la responsabilitat 
que tenim de comunicar quines són les bones o les 
males pràctiques, de posar la nostra pròpia capacitat 
de coneixement per ajudar al canvi, o ajudar al canvi 
potser ho puguin fer més els entorns educatius que 
no els governs. De tota manera, sí que és veritat que 
les universitats en aquest procés de canvi dels seus 
propis conceptes clàssics han d’ajudar-se d’instituci-
ons específiques, ONU o altres organismes, perquè 
els conceptes es modernitzin. Tinguem clar que hi ha 
discussions que pel nivell cultural i intel·lectual no po-

“La universitat catalana ha de ser prou responsable 
per no enlluernar-se per la moda de la interacció amb 

les universitats asiàtiques.”
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 María Eugenia Ramírez és llicenciada en Ciències Socials i va fer una especialit-
zació en Drets Humans i en Dret Internacional Humanitari. Ha assumit amb cons-
ciència un compromís en la defensa dels drets humans amb un clar enfocament de 
gènere. Es defineix com una feminista radical i socialista. Perquè també reivindica 
la classe, a les dones treballadores, camperoles, indígenes… A les que viuen en 
situacions de discriminació, de violència i d’un etern conflicte intern. Aquesta mi-
litància és el resultat d’un procés. En el seu camí militant, ha passat per opcions 
polítiques, opcions populars i també per les ONG, fins a arribar a l’Institut de Ser-
veis Legals Alternatius (ILSA), on desenvolupa actualment la seva activitat. 

 Colòmbia és més que una notícia al diari sobre violacions dels drets humans, 
narcotràfic, geoestratègia. Com definiries Colòmbia?

 Colòmbia és un país divers, plural. És un país de pobles indígenes, de comuni-
tats negres, camperol, urbà, és un país de regions i sobretot és un país amb una 
enorme riquesa humana i una gran biodiversitat. També diria que, en general, 
som bona gent. I no és un tema sentimental. Per exemple, enmig d’aquesta situ-
ació de dolor, la gent és capaç de continuar treballant, vivint, ballant, obrint les 
seves portes… El país és més que narcotràfic, corrupció o violència. Si no tingués-
sim tota aquesta violència, Colòmbia podria ser un país on tots i totes tinguéssim 
cabuda.

Creus que Colòmbia viu violència o múltiples violències?

 Jo crec que són moltes violències. És la violència del conflicte armat, la violència 
sociopolítica, l’econòmica, la violència quotidiana, la domèstica… Són moltes vio-
lències, però que es resumeixen en un atemptat contra la dignitat de les persones. 
És indigne que homes i dones -però de forma particular en el cas de les dones- no 
puguin accedir a un treball digne, a un habitatge, a la salut o a l’educació. Igual 
en el cas de la violència sociopolítica. A les dones les maten físicament, però també 
les maten quan les violen, quan els hi prenen els fills per portar-los a la guerra, 
quan han de fugir enmig de la nit sense saber per què. 

 Quina és l’arrel del conflicte colombià? Com ha arribat Colòmbia a la situació 
actual?

 Jo crec que aquesta violència comença fa més de 500 anys, però per apropar-nos 
una mica més, puc dir que jo sóc filla de la violència. En els meus 53 anys sempre he 
sentit parlar de la violència. Primer als meus avis i àvies, que explicaven la violèn-
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cia entre liberals i conservadors, la violència dels anys 
50. Després he viscut la violència que es desenvolupa 
en un context de modernització del país entesa com 
a industrialització i creació d’empreses, que generen 
unes relacions de poder i major desigualtat. 

 Una de les raons que expliquen la situació de 
Colòmbia és que la violència sorgeix, d’una banda, 
per una confrontació del poder polític, però també 
per unes condicions de desigualtat. Darrere del con-
flicte social i armat que viu Colòmbia, hi ha una si-
tuació molt greu per a moltíssima gent i aquesta és 
una raó per la qual -si en algun moment s’arribés a 
una negociació del conflicte- sempre hi hauria situaci-
ons que propiciarien una reivindicació permanent per 
part de sectors socials.

 Si el sistema polític no articula les demandes soci-
als, quina és l’alternativa?

 Avui parlem de les resistències globals, perquè en 
aquest procés d’internacionalització i privatització, els 
Estats juguen un paper cada cop menys decisori. Què 
cal fer? És la pregunta del milió de dòlars. Crec que 
s’han de continuar enfortint les resistències locals. I 
també tenen sentit les resistències globals, els fòrums 
socials mundials, perquè és on es defineixen estra-
tègies. Perquè ja no es tracta de  barallar-nos amb 
l’Estat, hem de continuar exigint, però resulta que hi 
ha multinacionals, Fons Monetari Internacional, Banc 
Mundial, dels quals depenen unes polítiques. La lluita 
no és només amb l’Estat. Encara ens hem d’inventar 
solidaritats internacionals..

 Estem parlant d’una globalització econòmica, de 
la política… Creus que hi ha  també una globalització 
de la violència a Colòmbia?

 Jo crec que sí. A partir de l’atemptat a les torres 
bessones apareix el paradigma de la “democràcia”, de 
la seguretat i també apareix un discurs molt pervers 
que té a veure amb la idea del terrorisme. De forma 
que s’internacionalitzen els conflictes. La militaritza-
ció no està present només a Colòmbia sinó també a la 
resta de la regió. El terrorisme no són només les FARC, 

el terrorisme té un ventall d’actors més ample, i ara es 
comença a parlar d’una militarització de la regió.

 Quin impacte té la militarització de la regió sobre 
la situació dels drets humans?

 El que representa combatre el terrorisme –que 
significa preservar la “seguretat internacional”– pels 
països representa inseguretat i més armament -amb 
el negoci que comporta-, representa crear i articular 
mecanismes de repressió, dictar i implantar normes 
que violen i limiten les llibertats fonamentals: la de 
mobilització, d’expressió, d’actuació... en nom de la 
seguretat.

 A Colòmbia, quines són les violacions dels drets 
humans que tu destacaries?

 Hi ha uns patrons que romanen: les detencions 
arbitràries, les execucions sumàries, les amenaces, els 
assetjaments, les persecucions a les organitzacions 
sindicals, de dones… Existeix una lògica perversa en 
la política del govern d’Uribe Vélez -la política de se-
guretat democràtica- que es basa en el control soci-
al, el marc legal i les actuacions que afavoreixen la 
impunitat. El model de seguretat democràtica pretén 
involucrar a la societat en accions de seguretat amb la 
finalitat d’acabar amb el terrorisme. Però aquesta po-
lítica genera inseguretat, perquè necessita del “com-
promís” de la societat. De forma que es creen xarxes 
d’informants. I tot allò que ens envolta es converteix 
en control. Es generen polítiques com les dels soldats 
camperols o  programes per afavorir la mobilitat al 
territori com el “Colòmbia viu segura” que potencien 
la inseguretat i converteixen a la població en objectiu 
militar. 

 El govern d’Uribe Vélez planteja la situació en ter-
mes d’elecció: o estàs amb nosaltres o contra nosaltres. 
I si estàs amb nosaltres acceptes aquesta política, i si no 
estàs amb nosaltres estàs amb el terrorisme, perquè, a 
més, aquí no hi ha un conflicte armat intern.

 Parla’ns de quines són les implicacions de la vio-
lència en els drets humans de les dones.

“A Colòmbia, són moltes les violències, però es 
resumeixen en un atemptat contra la dignitat de 

les persones.”
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 Hi ha un esforç, amb uns 10 anys d’antiguitat, per 
fer visible l’efecte de la violència sobre les dones. La 
guerra normalment és un assumpte d’homes, que són 
els guerrers, i mai ens havíem preguntat què passava 
amb les dones i no únicament amb les dones que es-
tan dins dels exèrcits, sinó amb aquelles que pateixen 
la violència a la seva quotidianitat. El 65% de la po-
blació desplaçada són dones i això ens dóna peu a dir 
que hi ha un efecte diferencial de la violència sobre 
les dones. Les dones han d’assumir la històrica càrre-
ga de cura dels dependents i a més han d’assumir la 
responsabilitat de l’home incorporant el rol de prove-
ïdores. El treball i la vida de les dones desplaçades es 
torna més dur. 

 D’altra banda, en el marc del conflicte, com en tots 
els conflictes, el cos de la dona es converteix en un 

botí i arma de guerra. El conflicte passa pel cos de les 
dones. Per això parlem del fet que les dones pateixen 
violacions dels drets humans comuns als homes: tor-
tures, assassinats, desaparicions…. Però també par-
lem de violència sexual com un fet greu. I aquesta 
violència sexual té patrons i es reflecteix en la pros-
titució forçada, mutilació genital, utilització afectiva, 
assetjament, violació sexual... I amb aquest treball 
que venim realitzant des de fa uns anys ja en tenim 
l’evidència.

 Com defineixes el paper de l’Estat en la situació 
de violència a Colòmbia?

 Crec que en general hi ha una impunitat molt 
gran. L’Estat considera, en el marc d’aquesta políti-
ca de “seguretat democràtica”, que aquests actes 
són accions de combat al terrorisme. Per tant, l’Estat 
pot fer coses com començar a pagar recompenses als 
guerrillers, perquè es converteixin en delators. 

 D’altra banda, la justícia no opera. La justícia és 
lenta, no actua. Perquè també és una justícia lligada 
de mans. Si hi ha un jutge que vulgui ser coherent, 
també l’acaben matant.

 Respecte a la situació d’amenaça dels defensors i de-
fensores dels drets humans se suposa que hi ha una po-
lítica de respecte i garantia dels drets, però, tot i això, 
és una política que existeix només sobre el paper.

 Quin és el paper de la societat civil i quines són les 
alternatives de la societat civil al conflicte?

 Prefereixo parlar dels moviments socials, del mo-
viment sindical, indígena, del moviment de dones... 
Crec que juguem un paper important en situacions 
en què jugar aquest paper ha implicat la mort, les 
amenaces i la sortida del país.
 
 No hi ha un moviment social unificat, ja que ca-
dascun dels moviments passa per opcions polítiques 

“Crec que s’han de continuar enfortint les resistències 
locals. I també tenen sentit les resistències globals, els 
fòrums socials mundials, perquè és on es defineixen 

estratègies.”
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diferents, i això afecta a les lluites socials. Per una 
altra banda, els moviments socials existeixen encara 
que hi hagi repressió, disputes… Però també és cert 
que voldríem tenir un projecte polític al voltant del 
qual s’unifiquessin les iniciatives. 

 Avui estem en discussió permanent enfront a te-
mes que són ben complicats, com la llei de justícia i 
pau; la mal anomenada desmobilització de grups pa-
ramilitars; el tema de veritat, justícia i reparació; si 
estem en conflicte o postconflicte. En aquest context, 
arribar a acords per avançar no és fàcil, tot i que jo 
crec que des de l’experiència dels drets humans hem 
avançat. 

 Fa uns 20 anys, l’expressió dels drets humans no 
passava per una interlocució amb l’Estat. Avui, si bé 
no hi ha una unanimitat, hi ha persones que consi-
deren que és important parlar amb l’Estat. Respecte 
al conflicte armat intern, també hi havia discussions 
molt fortes, avui dia, encara que continuen aquestes 
discussions, podem seure i conversar sobre la respon-

sabilitat de la insurgència armada en les infraccions al 
dret internacional humanitari. 

 O, per exemple, el tema de la incidència en la co-
munitat internacional. Fa 20 anys no crèiem en Na-
cions Unides, i avui dia anem al Consell de Drets Hu-
mans, portem els informes alterns al Comitè del Pacte 
de Drets Econòmics, Socials i Culturals, vénen els rela-
tors especials de diferents patrons de violacions… En 
aquest sentit s’ha avançat una mica. Però més amb 
una actitud de resistència. 

 En els anys 60 i 70 crèiem en la Revolució, en les 
transformacions. Avui el que fem és resistir enfront 
les polítiques, però no pensem en canviar el models.

 Quins són els mecanismes de resistència que s’ar-
ticulen a Colòmbia i com valores aquests mecanis-
mes?

 A mi em sembla molt important el procés que es-
tan fent les dones d’enfortiment dels seus processos 

“El 65% de la població desplaçada són dones i això 
ens dóna peu a dir que hi ha un efecte diferencial de 

la violència sobre les dones.”
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“Les dones busquen la manera de trobar-se, de reunir-
se, de treballar, de fer propostes, de mobilitzar-se.”

organitzatius, però això no és suficient. Gràcies al pro-
pi treball i a suports que hem rebut de les agències i 
de les fundacions dels diferents sindicats, entre ells la 
UGT de Catalunya, les dones han pogut enfortir les 
seves iniciatives. Iniciatives que aporten majors argu-
ments per a la defensa dels drets econòmics, socials i 
culturals. L’objectiu és articular iniciatives que aportin 
formació i capacitació, investigació, incidència… de 
forma que es passi d’un concepte assistencial de les 
dones a un concepte en què les dones siguin subjec-
tes de drets. Aquesta transformació implica una rela-
ció amb l’Estat, mitjançant polítiques públiques, que 
les dones aconsegueixin fer agendes de treball…

 Hi ha moltes expressions del moviment de dones. 
Un exemple és l’experiència d’ILSA en el procés del 
Tribunal de Drets Econòmics, Socials i Culturals amb 
el qual tenim aliances per enfortir iniciatives en els 
plans de desenvolupament local. En aquests plans in-
tervenen 125 organitzacions que actuen enmig de la 
guerra i la repressió. Però les dones busquen la ma-
nera de trobar-se, de reunir-se, de treballar, de fer 
propostes, de mobilitzar-se.
 
 Si veiéssim que això no camina diríem que no té 
sentit demanar la solidaritat internacional. Però es-
tem aquí, i quan conversem, diem que no necessitem 
únicament recursos econòmics, sinó també una rela-
ció política. Per exemple, hi ha un cas de mares comu-
nitàries. Les mares comunitàries són 79.000 dones que 
desenvolupen les polítiques d’atenció a la infància en 
nens menors de 7 anys. L’Estat delega les responsabi-
litats en aquestes dones, les posa a cuidar els nens, els 
hi dóna una bonificació (una quantitat que no passa 
de 100 o 150 dòlars), però no els hi dóna seguretat 
social, i si ho fa ho fa de forma condicionada, no els 
hi dóna un salari mínim ni unes prestacions socials. 
Les dones estan lluitant, fent incidència al congrés, 
cridant l’atenció de la Cort Constitucional, crec que 
no es perd el temps perquè les dones tenen grans ca-
pacitats per actuar i lluitar. 

 Quin és el paper de la comunitat internacional?

 La comunitat internacional són moltes coses. Si es 
tracta d’agències de cooperació compleixen un paper 

molt important de crítica i de suport (moltes vegades 
puntual) a iniciatives a llarg termini. Les iniciatives 
poden ser sostenibles i per això s’ha de treballar en 
les polítiques públiques. El paper de la cooperació ha 
de ser de solidaritat, d’acompanyament, d’incidència 
política davant els governs, perquè alhora els governs 
tinguin una posició en relació a les polítiques de go-
verns com els nostres. Veiem que les iniciatives de go-
verns autonòmics tenen majors possibilitats. 

 Quin és el missatge que envies als sindicalistes de 
la UGT?

 En primer lloc, faria una crida a la solidaritat i la 
solidaritat es reflecteix en un acompanyament, és su-
mar-se a accions reivindicatives. Per exemple, tenim 
campanyes contra el Tractat de Lliure Comerç, que 
afecta la vida de les dones, i en aquest cas pensar com 
podem fer una espècie d’enllaçant alternatives. Tam-
bé és necessari que es pugui donar suport a iniciatives 
que no hagin de passar necessàriament pels governs, 
sinó que permetin una autonomia d’organitzacions i 
processos, de xarxes, d’aliances...

 Generar aquests llaços és important en el sentit de 
pobles, som pobles en què es reflecteixen les diversi-
tats culturals, ètniques, de gènere, però tenim reivin-
dicacions i lluites globals.
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Josep Pera Colomé 
jpera@badalona.cat

regidor de Ciutadania i Convivència
de l’Ajuntament de Badalona

 La política de cooperació i solidaritat de Badalona es troba avui en un 
punt d’inflexió. L’acumulació d’experiència, el creixement de les entitats, 
la necessitat i voluntat de reflexió –atesos tant el punt de maduresa de la 
cooperació al desenvolupament com l’aparició de positives veus autocríti-
ques– tant a nivell nacional com local, ens situen en el punt d’una necessà-
ria inflexió per articular un model propi de solidaritat i cooperació, inserit 
en la revisió del model de ciutat.

 Durant els darrers deu o quinze anys, hem passat d’un no-model i d’una 
certa improvisació inicial a un punt en què la ciutat ha adquirit la capacitat 
per iniciar la reflexió i inflexió proposades. 

 Pel camí s’ha anat consolidant un teixit associatiu divers, ric i amb moltes 
potencialitats, al mateix temps que organitzacions –algunes escoles, l’hos-
pital municipal, associacions de veïns– que no tenen la seva raó de ser en la 
cooperació també han iniciat activitats en aquest camp. Això pel que fa al 
teixit associatiu. 

 Pel que fa a la política impulsada des de la pròpia Administració, una de 
freda i una de calenta. La freda és que fins al dia d’avui els governs munici-
pals han anat adquirint compromisos en el terreny de la cooperació direc-
ta, dels agermanaments o, en general, de les relacions internacionals sense 
una estratègia ni un plantejament de conjunt. L’èxit o encert d’aquestes 

Badalona i la política
de cooperació i solidaritat
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iniciatives ha tingut més a veure amb l’atzar o amb 
la sensibilitat particular de la persona que hi havia al 
darrere, però no era fruit d’una reflexió global ni de 
la definició d’un model propi. 

 La calenta, la dinàmica positiva és, en canvi, la que 
s’ha seguit amb l’objectiu d’articular la participació 
de les entitats i els seus pro-
jectes. Així, en etapes ante-
riors es van anar posant les 
peces de la participació de 
les entitats que permetien 
regular les accions solidàri-
es a la ciutat i en països del 
Tercer Món.  Bàsicament es 
va crear el Consell de Soli-
daritat i Cooperació i se’n 
va establir la normativa in-
terna. Igualment, es van fer 
unes bases reguladores de les convocatòries de pro-
jectes, força consensuades, per gestionar de manera 
eficient i transparent els recursos.

 Podríem afirmar que la cooperació i la solidaritat, 
a Badalona, estan avui endreçades i ordenades. Però 
creiem que cal una inflexió, un salt endavant. La feina 
feta fins ara ha estat important, però de nou es mani-
festen un conjunt de necessitats derivades de l’evolu-
ció pròpia del sector, de l’increment de recursos eco-
nòmics i dels canvis a la ciutat en els darrers anys. I 
sobretot es manifesta la voluntat política d’articular 
un model propi en aquest terreny, un model de ciu-
tat. Un model que respecti els plans i bases estatals i 
nacionals establerts al respecte, però que no en sigui 
un simple actor subsidiari.

 Per afrontar aquest nou repte qualitatiu partim 
d’un conjunt de realitats, tant de gestió com de con-
tingut, que necessitem reforçar o potenciar encara 
més.

 En la cooperació delegada, calen uns terminis més 
realistes per a la implementació de projectes al Sud. El 

tràmit administratiu, l’exe-
cució i justificació de pro-
jectes demanen períodes 
superiors a un any. Aquest 
fet, juntament amb la vo-
luntat de reforçar l’activitat 
de sensibilització, ens han 
portat a una modificació de 
les bases de la convocatòria 
de projectes, que introdu-
eix un període biennal i un 
augment del volum de re-

cursos en sensibilització, que passa del 10% al 30%. 

 La sensibilització i educació pel desenvolupament, 
en tant que prioritats, augmenten en recursos però 
sobretot s’impulsaran amb l’objectiu d’obtenir un 
major impacte i riquesa de propostes a partir d’esta-
blir relacions properes amb les entitats, identificar lí-
nies de col·laboració concertada i promoure projectes 
consorciats entre entitats. Aquí és clau la dinamitza-
ció del Consell de Solidaritat i Cooperació per generar 
iniciatives en aquest camp.

 Dues prioritats de treball en el camp de la sensibi-
lització ja estan representades en el Consell de Solida-
ritat a través de les meses de Comerç Just i d’Educació 
en Valors. La Mesa de Comerç Just té una dinàmica 

Organitzacions –algunes escoles, 
l’hospital municipal, associacions 
de veïns– que no tenen la seva 
raó de ser en la cooperació també 
han iniciat activitats en aquest 
camp.
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molt activa i és present a la ciutat amb actes infor-
matius al llarg de tot l’any. A més de les activitats 
concertades amb les entitats, el departament de Co-
operació també ha promogut la contractació externa 
per proveir l’Ajuntament de productes procedents del 
comerç just. 

 El treball en valors, que va començar amb força en 
el darrer tram de l’anterior legislatura, es vol activar 
amb el doble objectiu d’implicar altres serveis com 
Educació, Joventut o Dona, així com articular un pro-
jecte amb tots els actors presents al territori (entitats 
solidàries, esplais, entitats d’acollida, professorat, as-
sociacions de veïns). S’impulsaran les propostes que es 
van consensuar en la jornada “Compartim Valors en 
Educació” celebrada el novembre del 2006, entre les 
quals figuraven aspectes com superar l’atomització de 
missatges, connectar i propiciar nous espais de partici-
pació i d’intercanvi o treballar en el sentit de fer xarxa 
amb equips multidisciplinars en el territori atenent als 
interessos de cada barri o districte. 

 També en el marc de l’educació en valors volem 
reprendre el treball per la pau entès com l’aprenen-
tatge de la tolerància i la 
convivència en la diversi-
tat. A Badalona l’educació 
per la pau té una tradició 
de llarg recorregut, que 
ha implicat sobretot els 
professionals del món de 
l’ensenyament. Cal reco-
nèixer i potenciar la feina 
que ja s’està fent des dels 
col·lectius que estan en contacte amb la realitat di-
versa dels barris. També en el tema de la pau, però en 
un altre nivell, es vol contribuir amb la participació en 
iniciatives de diplomàcia local a través de les xarxes de 
municipis existents. 

 Pel que fa a les prioritats geogràfiques, s’ha decidit 
ampliar els actes d’informació i difusió relatius a la si-
tuació del continent africà, tant de la regió magribina 
com de l’àrea subsahariana, amb escassa presència en 
la sensibilització a la ciutat. També es donarà especial 
atenció i visibilitat als projectes que fan una desena 
d’entitats a Nicaragua, algunes des de fa vint anys. 

 Com a tema emergent, cal esmentar que l’arribada, 
en els darrers anys, de persones procedents de molt 
diferents orígens fa necessari obrir una línia d’acció 
que impliqui les comunitats d’immigrants. Aquests 

col·lectius poden donar a conèixer la situació dels 
propis països d’origen (el Marroc, l’Equador, el Perú, 
la Xina, el Paquistan, Romania), explicar la visió que 
des del Sud es té de la vida en una ciutat d’un país 
del Nord i sobretot poden convertir-se en actors de 
projectes de codesenvolupament. 

 L’àmbit de la cooperació local creix amb força 
en els darrers anys i emergeixen fórmules singulars 
de relacions de cooperació entre ciutats. Des de 
Badalona es vol participar del fenomen emergent de 
la cooperació descentralitzada pública i les possibili-
tats que ofereix de guanyar presència internacional, 
de manera autònoma, contribuint tècnicament en te-
mes de gestió local i polítiques urbanes en els quals 
l’organització municipal hi té coneixements i tècnics 
competents. Es tracta de potencial la fórmula “que 
cadascú faci allò que sap fer més bé”. 

 Volem marcar objectius a mitjà i llarg termini que 
transcendeixin la present legislatura i el color polític 
que els impulsa. La voluntat és fer-ho tenint en comp-
te l’experiència i bagatge anteriors, responent a la 
realitat dels trets característics de la nostra ciutat en 

el segle XXI (ciutat d’aco-
llida d’immigració, inseri-
da en una àrea metropo-
litana, amb una creixent 
especialització de les 
entitats solidàries) i de 
manera transversal amb 
altres serveis de l’Ajun-
tament. Però també és 
important consensuar-ho 

amb les entitats del teixit associatiu de la ciutat per 
tal que el resultat sigui una cooperació de ciutat. Es 
debatrà el model amb les ONGD, però també amb 
les escoles, els instituts, les associacions de veïns, els 
esplais, casals de joves, les organitzacions de dones, 
entitats de voluntaris, associacions d’immigrants i tot 
el ventall d’entitats de la ciutat.

 La intenció és recollir la feina feta a Badalona fins 
ara, posar en valor l’experiència dels actors i treballar 
de manera concertada o delegada, en el camp de la 
cooperació al desenvolupament i de la sensibilització 
i educació en valors, establint unes prioritats clares i 
consensuades pel conjunt de la ciutat.
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Podríem afirmar que la cooperació i la 
solidaritat, a Badalona, estan avui
endreçades i ordenades. Però creiem 
que cal un salt endavant.
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 L’experiència de l’Avalot en l’Àrea de Cooperació 
Sindical dels darrers anys s’ha basat en una aposta de 
responsabilitats i protagonismes compartits, de suma 
d’esforços i de visió global. Fugint de les actuacions 
que esdevenen estèrils i puntuals, que no tenen en 
compte l’entorn ni les potencialitats dels actors de les 
accions de desenvolupament. Partim del fet que no 
és possible el desenvolupament sense avançar paral-
lelament en la democratització i el respecte dels drets 
humans.

 Això comporta fer possible l’exercici de la partici-
pació política i sindical, incloent-hi el dret dels treba-
lladors i treballadores a organitzar-se en defensa dels 
seus propis interessos. La prioritat de l’Avalot en coo-
peració al desenvolupament sindical està encaminada 
a donar suport a les organitzacions sindicals juvenils 
dels països del Sud i en l’enfortiment d’aquestes or-
ganitzacions.

 En aquest sentit, l’Avalot ha participat durant 
els darrers tres anys en l’organització dels Joves de 
la Confédération Démocratique du Travail (CDT) al 
Marroc. La CDT és un sindicat de classe d’abast esta-
tal marroquí amb capacitat per agrupar i organitzar 
els treballadors i treballadores. La seva estratègia de 
creixement i formació vers la gent jove, va en paral-
lel a la línia de treball que ara fa deu anys va encetar 
l’Avalot. Val a dir, també, que l’estratègia de coope-
ració que endeguem des de l’Avalot respecta sempre 
les característiques pròpies de la CDT i, en aquest sen-
tit, hem obert una via de cooperació sindical còmoda 
i directa entre ambdues parts.

 El projecte emprés és un projecte de cooperació 
internacional organitzat per la Confédération Démo-
cratique du Travail (CDT) amb la col·laboració de la 
Unió General de Treballadors (UGT) de Catalunya i 
de l’Avalot - Joves de la UGT de Catalunya. Aquest 
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projecte ha consistit a reforçar el Departament de la 
Joventut a nivell central i regional.

 La primera fase d’aquest projecte va acabar el mes 
d’abril del 2008. Durant aquesta fase, es van organit-
zar diverses activitats amb l’objectiu de mobilitzar els 
joves de 15 de les 64 unions locals (Casablanca – Aga-
dir – Eljadida – Mohammedia – Rabat – Kenitra – La-
rache – Tànger – Tetuan – Nador – Oujda -Taza – Taou-
nat – Fes – Meknes). En tot el procés, els protagonistes 
i responsables han estat els companys i companyes de 
la CDT, si bé s’ha comptat sempre amb el suport de 
l’Avalot. En aquest sentit, l’any 2007 vam fer dues tro-
bades en què hem treballat temes com la participació 
dels joves en el si del sindicat, l’ideari, l’organització, 
la comunicació...

 Els dies 25 i 26 de gener del 2008 es va celebrar 
la 1a Assemblea a Casablanca. Aquesta assemblea va 

ser un moment molt important i va comptar amb la 
participació de 80 persones procedents de 17 de les 
64 unions locals, a més dels l’Avalot i el seguiment per 
part de l’executiva de la CDT.

 Finalment, el mes de març es va celebrar una tro-
bada a posteriori de l’assemblea per posar fil a l’agu-
lla en l’organització i els projectes que d’ara endavant 
han de desenvolupar els joves de la CDT. En aquesta 
trobada, hi van participar joves de 17 unions locals i 
una representant del Département de la Femme (De-
partament de la Dona) de la CDT.

 La valoració que fem del procés és molt positiva. I 
ho és per diversos motius:

 - Per l’intercanvi que hi ha hagut entre joves mar-
roquins i catalans, sempre enriquidor.
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 - Perquè ha servit per 
incrementar el coneixe-
ment de la realitat mar-
roquina i la consciencia-
ció de la importància dels 
projectes com aquest.

 - Per part de l’Avalot, ha estat també un espai de 
reflexió, en tant que, quan hem d’explicar el nostre 
model, és un moment de refermar la nostra organit-
zació.

 - I el més important: tot aquest procés ha servit per 
a l’enfortiment dels processos de participació de joves 
marroquins i, per tant, de la democràcia (a petita es-
cala, però no per això menys important) del Marroc.

 Així, doncs, aquest projecte ha obert les portes a 
noves vies de col·laboració. 

 Per una banda, ja és el 
tercer any que un grup de 
joves catalans participen 
en les Vacances solidàries 
al Marroc. Les Vacances 
solidàries de l’Avalot és 
un projecte de vacances 

diferents: viatgem i coneixem noves realitats i projec-
tes. En el cas del Marroc, i els Joves de la CDT, es tracta 
d’una trobada de 15 dies que ofereix la possibilitat de 
conèixer de primera mà els diferents projectes de co-
operació sindical que desenvolupem. Coneixem més i 
millor els joves de la CDT, la seva realitat social i labo-
ral, i visitem els diferents centres de formació laboral 
i ocupacional per a dones (projectes que, d’altra ban-
da, es desenvolupen amb la Fundació Comaposada). 

 Es fan visites a diferents ciutats del nord del 
Marroc: Tànger, Larache, Xauen, Tetuan, Fes i Mek-
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Partim del fet que no és possible 
el desenvolupament sense avançar 
paral·lelament en la democratització i 
el respecte dels drets humans.
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El nostre projecte ha consistit a 
reforçar el Departament de la 
Joventut de la CDT.

nés, on s’intercanvien im-
pressions i experiències 
amb els joves i les dones 
del sindicat marroquí.

 D’altra banda, aquest 
any se celebrarà la segona edició del Formhagreb. 
Aquest és un projecte que va començar l’any passat i 
pretén engegar un procés formatiu a mitjà termini (4 
anys) adreçat als joves sindicalistes del Marroc, Algèria 
i Tunísia, per tal que siguin capaços en el futur d’estar 
al davant de llurs organitzacions. Una formació en-
focada vers aquest col·lectiu pot tenir una gran inci-
dència en la renovació de les estructures sindicals i en 
l’obertura als agents econòmics i socials. Amb aquesta 
finalitat, els sindicats participants, CDT, UGTT, i UGTA 
proposen 24 quadres sindicals de cada país, 12 homes 
i 12 dones, menors de 35 anys i de 6 sectors: ense-
nyament, salut, energia, alimentació, tèxtil i turisme. 

Per tant, finalment surten 
72 persones formades i la 
seva formació reverteix 
directament en el funcio-
nament de les seves orga-
nitzacions.

 A la primera edició, alguns membres de l’Avalot 
van ser-hi un parell de dies i veient la dinàmica i el 
potencial del projecte, enguany volem participar –i 
de fet així ho estem fent– des del principi, de mane-
ra que joves catalans participaran en la formació al 
Formhagreb i continuarem treballant en una xarxa 
sindical mediterrània.

 En general, doncs, la relació entre joves sindica-
listes del Marroc i de Catalunya és positiva i promou 
projectes per a la millora de les condicions laborals i 
democràtiques d’ambdós països.
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Manresa - Bambylor,
19 anys de relació

 Hi ha projectes de cooperació que no són pensats d’antuvi per aquells 
que els acabaran assumint, sinó que són fruit de la casualitat o del destí. 
Aquesta és la història de la relació de Manresa amb Bambylor. Potser la 
idea d’un escolapi català, en Francesc Garcia de Aro, que residia llavors a 
Dakar, era fer un projecte entre Barcelona i Dakar. A finals dels vuitanta 
aquest escolapi havia creat el  Centre Unesco d’aquell municipi, del qual 
en seria el president.

 Aquest centre rebia el nom de Club Unesco Marthin Luther King. 
L’escolapi català va viatjar a Barcelona i es va posar en contacte amb el 
Centre Unesco de Barcelona, per tal d’exposar-los la idea de fer un camp 
de treball i promoure un agermanament entre els dos centres unesco. 
Barcelona ho va derivar a la gent del Centre Unesco de Manresa. Aquí 
va néixer l’interès de la ciutat de Manresa en col·laborar amb el país de 
l’Àfrica Occidental.

 I així va ser com, a l’estiu de l’any 1989, 23 joves del  Centre Unesco i 
de tres moviments escoltes de la capital del Bages, sota el nom de Projec-
te Manresa-Dakar, van iniciar un viatge que els portaria a terres senega-
leses, amb l’objectiu de conviure amb joves nadius per conèixer la seva 
manera de viure i ajudar-los en la reforestació de les zones guanyades 
al desert amb la plantació de 3.000 arbres d’una espècie idònia per a la 
climatologia d’aquest territori anomenada eleucaena. Els treballs de re-
forestació es farien a Bambylor.

 En Martí Orive, un dels principals impulsors d’aquell projecte junta-
ment amb l’Albert Martí, explica que durant aquells dies van conèixer la 
gent del Foyer Des Jeunes et de la Culture de Bambylor, i concretament 
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amb aquella altra exterior imposada al llarg dels anys, 
l’islam. A Bambylor hi  trobareu tot un reguitzell de 
llocs sagrats, històries màgiques, esperits protectors 
del poble que s’expliquen generació rere generació a 
través de les famílies.

 El primer projecte que sorgeix és el Casal de Joves 
(Foyer des Jeunes). Orive, que llavors estava acabant 
els estudis d’arquitectura, va realitzar els plànols del 
Casal. L’equipament es va inaugurar el 15 d’abril del 
1995, amb presència de l’alcalde, Juli Sancliments 
(que té un carrer dedicat amb el seu nom). L’alcal-
de va anunciar la intenció de formalitzar l’agerma-
nament entre els dos municipis. Actualment, el Casal 

de Joves és un dels equi-
paments que ha perdurat 
al llarg dels anys. Es troba 
situat al centre de la ciu-
tat, al peu de la carretera 
principal, i té una super-
fície de 280 m2. Al Casal 
s’hi poden realitzar di-
verses activitats culturals, 
com ara concerts, teatre 

o dansa. Ja en aquest projecte l’Ajuntament manresà 
hi va invertir 12.000 euros.  Al Casal també s’hi troba 
la biblioteca, que es va adequar durant el camp de 
treball de l’any 1995. Aquell any 1995 el Consistori 

el seu president, l’Abdoulaye Ciss, que va ser el pri-
mer i principal impulsor dels projectes de cooperació 
per la banda senegalesa. Naixia aquí la llavor del que 
seria la cooperació i l’agermanament  entre Manresa 
i Bambylor.

 Bambylor és un poble a uns 40 quilòmetres de 
Dakar, format per cases de planta baixa rectangulars 
d’obra, amb coberta de fibrociment, i altres cons-
truccions de cabanes típicament africanes. Aquestes 
construccions acostumen a tenir quatre habitacions 
al voltant d’un porxo d’entrada, construït amb blocs 
de morter de fabricació pròpia. Aquests habitatges 
no disposen ni d’aigua corrent ni d’electricitat pròpia. 
La llengua habitual és el 
wòlof, tot i que els nens 
que van a l’escola apre-
nen també el francès, 
fruit del fet de ser antiga 
colònia francesa. La reli-
gió –l’islam– exerceix una 
enorme influència en la 
vida de la població, tot i 
ser un islam més relaxat 
que el d’altres zones del planeta. 

 De fet, Bambylor és un exemple de com es poden 
unir la tradició religiosa més africana, l’animisme, 

Bambylor és un poble a uns 40 qui-
lòmetres de Dakar, agermanat amb 
Manresa des de l’any 1997.
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Diversos projectes de cooperació van 
acabar fracassant o tenint una curta 
durada.

manresà també va finançar la compra d’una granja. 
Aquest projecte, però, va funcionar fins que el prin-
cipal client dels pollastres, la Universitat de Dakar, va 
deixar de comprar pollastres locals per optar pels po-
llastres europeus, que eren més econòmics (una altra 
conseqüència de la globalització). 

 L’any 1995 és l’any en què la relació pren més força 
i s’inicien més projectes. Un altre d’aquests projectes 
va ser el de les beques per a estudiants amb pocs re-
cursos, liderada per Justícia i Pau. Des d’aquell any  
fins el 2003 es van arribar a becar una mitjana d’entre 
tres i quatre estudiants cada any. Fruit d’aquest pro-
jecte, doncs, s’han beneficiat una trentena de perso-
nes, que van poder rebre una formació superior, bàsi-
cament a la Universitat de Dakar. En aquest projecte 
l’Ajuntament de Manresa hi va acabar destinat uns 
11.000 euros.

 L’empenta per part 
de Manresa va continuar 
aquell mateix any, fruit 
de la iniciativa de l’esco-
la Bages de Manresa amb 
l’escola de Bambylor. Du-
rant dos anys hi va haver 
un intercanvi de corres-
pondència i material di-
dàctic, així com de professorat. 

 Complementàriament l’Ajuntament va invertit 
vora uns 4.300 euros per crear un hort i una granja 
escolar. El projecte, però, va tenir una durada efímera 
i al cap de dos anys va deixar de funcionar. 

 Amb tota aquesta empenta per part de diverses en-
titats i amb el suport municipal, el setembre de l’any 
1997 es formalitza l’agermanament entre Manresa i 
Bambylor, ja a l’època en què l’alcalde era en Jordi 
Valls. Al mateix 97 es continuen produint diverses ini-
ciatives. L’institut Lluís de Peguera s’agermana amb el 
centre de secundària de Bambylor; amb aquest nou 
agermanament també es produeixen diversos inter-
canvis entre alumnes i professorat, a més de la cons-
trucció d’un mur que envolta l’institut de Bambylor i 
l’adequació d’unes oficines. 

 L’any 99 es realitzen dos altres projectes impor-
tants, que demostren l’aposta de Manresa per la coo-
peració amb aquest país africà. Es procedeix a rehabi-
litar el dispensari de salut de Bambylor, que avui dia 
disposa de quatre professionals que treballen atenent 
els malalts i ajudant a néixer a la majoria d’infants del 

poble. Aquest és el projecte que ha rebut una injec-
ció més forta de recursos econòmics, concretament 
28.500 euros, a més de ser un dels pocs projectes que 
avui encara perduren. L’altre projecte va ser la creació 
d’un banc de cereals fruit de la iniciativa de les dones 
de Bambylor. Però tant sols  va funcionar durant un 
temps. L’edifici que es va construir amb aquesta fina-
litat avui dia està en desús. S’hi van destinar prop de 
4.000 euros.

 Amb l’entrada de la dècada del 2000, tot i que van 
sorgir algunes noves idees, les iniciatives disminuei-
xen i amb prou feines es van mantenint els projectes 
ja iniciats. De fet, com s’ha anat explicant, diversos 
projectes de cooperació van acabar fracassant o te-
nint una curta durada. Les causes d’aquest refreda-
ment segurament son diverses. Cal tenir en compte 
que l’impuls inicial i essencial va ser de la gent del 
centre Unesco a Manresa i sobretot d’aquella genera-

ció. Després de tants anys 
és lògic que aquella ge-
neració hagi anat deixant 
pas a d’altra gent, que 
tal vegada tingui enfo-
caments diferents. Vidal 
Orive, un dels impulsors, 
recorda  la importància 
que els projectes inicials 

fossin  proposats pels mateixos membres de Bambylor 
a partir de les principals necessitats. 

 Un altre fet que explicaria el refredament de les 
relacions serien els problemes que van sorgir entre 
les autoritats locals de Bambylor, alhora de gestionar 
el Casal de Joves, amb la desconfiança que això podia 
generar envers d’altres projectes.

 La perspectiva dels  anys i l’experiència ha de servir 
per entendre quins van ser els punts forts i les de-
bilitats en un moment en què el món de la coope-
ració no és el mateix que fa quasi vint anys. Potser 
ara que tant sols falta un any pel vintè aniversari de 
l’inici de les relacions seria un bon moment per fer les 
reflexions oportunes, seleccionant millor els projectes 
plantejats o a plantejar, buscar noves generacions dis-
posades a engrescar-s’hi, amb una bona coordinació i 
una correcta gestió dels recursos econòmics per part 
de l’Administració i trobar una bona receptivitat per 
part senegalesa, per tal d’encarar el futur d’un ager-
manament, d’una cooperació que és patrimoni de la 
gent de Manresa i de la gent de Bambylor.

Il·lustració: Clara Tudela
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Arbúcies i Palacagüina,
22 anys d’agermanaments solidaris
 Arbúcies i Palacagüina, dos pobles diferents, de 
dos mons distints, els quals, agermanant-se, volen 
contribuir a la creació d’un món més just, lliure i so-
lidari.

 Aquest pensament compartit enceta i orienta 
l’agermanament Arbúcies-Palacagüina des del pri-
mer dia, quan el 26 de juliol de 1986 el Ple Municipal 
de l’Ajuntament de la Vila d’Arbúcies aprova iniciar 
els contactes solidaris amb Palacagüina.

 La frase porta incorporada la ingenuïtat que 
l’època permetia i que el context polític demanda-

va. Amb prou feines feia set anys que Nicaragua ha-
via estrenat la Revolució Popular Sandinista, entre 
cantos de pájaros y de niños, i que, a casa nostra, la 
democràcia municipal havia obert la porta. Ben cert 
que el 1979 va ser una bona anyada!

 Però tot plegat era només una bufada temporal 
irrellevant en el curs de la història de Nicaragua i 
de Catalunya. I tanmateix ja en feia quatre que 
una guerra injusta i mai declarada dessagnava  la 
Nicaragua lliure. I a l’Estat espanyol, el postfranquis-
me, amb nom de transició, s’havia cuidat ben prou 
de posar la democràcia de base en el seu lloc, en el 
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darrer esglaó. Però cap ofec, ni per via 
militar ni per via institucional, podia 
matar l’esperança en el cor d’aquella 
petita aventura solidària.

 Sí, és cert del tot. El 4 de setembre 
de 1986, a l’humil local que feia de 
Casa de la Vila de Palacagüina, quan 
els respectius responsables municipals 
ratificaven i segellaven, per sempre, 
el primer acord de fraternitat entre 
ambdues poblacions, hi havia realment 
entusiasme, generositat i il·lusió per 
contribuir a la creació,  urgent i neces-
sària, d’un món nou, amb més justícia, 
llibertat i solidaritat.

  
 22 anys ens 

separen avui d’aquell mo-
ment d’arrancada. I pel camí, 
l’agermanament Arbúcies-
Palacagüina s’ha hagut de 
carregar a coll èxits petits 
i fracassos majors; victòries 
pírriques i derrotes doloro-
ses, però en cap moment –ni 
en el moment més dur del 
combat– ha abandonat l’es-
perança.

 Conèixer un altre món obre perspectives vitals 
noves; compartir valors, més que no pas béns mate-
rials, enriqueix a tothom. I tenir companys de lluita, 
encara que sigui a 9.000 Km de distància, referma 
tots els compromisos.

 I encara hi són i encara bateguen amb la força de la 
fidelitat ideològica compartida. Compromís institucio-
nal entre les dues alcaldies; compromís de base a través 
de FUNDARPAL i SOARPAL; compromís de 24 brigades 
solidàries, una rere l’altra, any rera any centenars –per-
què no milers?– de compromisos individuals.

 És per això que hom gosa afirmar que per a una 
part significativa de les respectives ciutadanies, 
Arbúcies i Palacagüina, Palacagüina i Arbúcies for-
men part, indissolublement, de les seves geografies. 
Sobretot de la geografia del cor!

 Certament, és ben poca cosa en un món  de 40 
milions d’assassinats a l’any per la lògica del sistema 
i silenciats per la indiferència culpable de la majoria 
mundial. Però de l’agermanament Arbúcies - Palaca-
güina ens arriba una de les mil veus dels resistents, 
constructors del futur: l’esperança encara és ben 
viva. Acompanyeu-nos!

 La cooperació internacional és realment un ele-
ment de transformació? L’interrogant pot semblar 
retòric i fins i tot absurd, si ve de persones o col-

lectius que des de fa 
unes quantes dèca-
des ens hem implicat 
en aquesta tasca. 

 Si analitzem 
els resultats, a par-
tir dels paràmetres 
d’eficiència, la res-
posta ha de ser con-
tundent i desola-
dora: després de sis 

dècades d’aplicació oficial i continuada de la coope-
ració internacional, les diferències Nord-Sud no no-
més no han disminuït, sinó que han augmentat. Si el 
1960 la diferència de recursos d’un ciutadà del Nord 
i un del Sud era de 30 a 1, avui, aquesta diferència 
frega el 100 a 1. Ergo, la cooperació internacional al 
desenvolupament ha estat un fracàs autèntic!

 Entrant al detall en cadascun dels àmbits de la 
cooperació podem constatar que l’ajuda oficial al 
desenvolupament no és altra cosa que una expressió 
més del neocolonialisme del Nord. Ras i curt, és una 
de les causes principals que les diferències entre el 
Nord i el Sud s’hagin incrementat.

Per a una part significativa de les res-
pectives ciutadanies, Arbúcies i Palaca-
güina, Palacagüina i Arbúcies formen 
part, indissolublement, de les seves 
geografies. Sobretot de la 
geografia del cor!

Jaume Soler i Pastells 
jaumesoler@comaposada.org

membre de SOARPAL (Solidaritat Arbúcies – Palacagüina)

FOTOGRAFIES: Xabier Mikel Laburu
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 Per la seva part l’ongisme, clavat en l’assistencia-
lisme i presoner del conjunturalisme, es limita a fer 
una política de draps calents. A tot estirar, esdevé un 
simple lenitiu a la mala consciència dels ciutadans 
del Nord, quan el que se’ns demana és que tinguem 
consciència!

 En aquest panorama desolador, els agermana-
ments solidaris apareixen com un dels mals menors 
de la cooperació. Cal recordar que la regla d’or de la 
cooperació, amb els ulls del Sud, és: el mejor no es el 
más ayuda, sino el que menos jode?

 D’entrada, l’espontaneïtat i la voluntarietat de 
l’agermanament relliga tota l’acció cooperadora 
amb la quotidianitat i necessitat de les parts. És im-
pensable que un agermanament visqui sense unes 
relacions estables i sovintejades entre els actors que 
interaccionen, es coneixen, intercanvien permanent-
ment i fins i tot debaten dialècticament sobre l’acció 
solidària, els seus objectius i els mecanismes d’aplica-
ció.

 Els agermanaments són una de les poques vies en 
què la solidaritat circula en el doble sentit i a través 
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de la qual pot haver-hi enriquiment per ambdues 
parts. Les brigades solidàries, la major part vincula-
des als agermanaments, són l’expressió més eficaç 
d’aproximació entre dues realitats diferenciades, 
però compromeses a l’intercanvi solidari de recursos 
i sobre tot de valors.

 No és pas agosarat afirmar, doncs, que l’ager-
manament solidari  és un dels pocs mecanismes de 
cooperació que pot esdevenir una expressió real de 
la solidaritat autèntica, entesa i practicada, com diu 
Pere Casaldàliga, com la defensa, la reivindicació i la 
implementació de la justícia.

 L’inventari de 22 anys de solidaritat, en les dues 
vies, entre Arbúcies i Palacagüina, si és exhaustiu pot 
semblar  petulant. Si és esquemàtic, pot arribar a 
amagar la major part de les realitats vivencials, que 
en són la base i el fonament. Ens haurem de limitar 
a una aproximació que susciti l’interès del lector per 
aprofundir en el tema, directament o en les  fonts 
documentals. Si algú ho entén com una invitació a 
fer estada a Palacagüina o apropar-se als arxius i a 
les vivències de l’agermanament, no va pas errat. Es-
tamos a la orden!
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 Però cal, també, quantificar: 39  projectes són la 
base material de l’agermanament. Des del cinema 
Nelson  Chacón (1986-87) fins a l’Escuela Campesina 
Manel Bonfill, 4 etapa, actualment en execució, hi 
trobem un ampli ventall d’actuacions, dictades per 
les necessitats socials de Palacagüina i cobertes en 
base a les possibilitats d’Arbúcies. Evidentment, les 
complicitats externes han estat decisives en aquest 
llarg recorregut. Tant les institucions públiques cata-
lanes com una àmplia representació de fundacions 
de cooperació, han tingut presència solidària a Pa-

lacagüina, en moltes –en 
gaire bé totes– d’aques-
ta quarentena d’accions 
executades.

 I les 23 brigades –24, 
amb la d’aquest agost– 
són el principal actiu 
relacional i d’intercanvi. 
Treball voluntari, com a 
motivació i convivència, 

com a realització, són els eixos d’una estada breu, 
però profitosa. I realment  l’agermanament Arbúcies 
- Palacagüina en viu, d’aquest intercanvi.

 Confiamos en  que nuestro Hermanamiento será 
caracterizado por las relaciones de Amistad, Cola-
boración, Respeto y Solidaridad, como lo soñaron 
nuestros Héroes y Mártires. Aquesta esperança de 
Palacagüina, expressada el 4 de setembre de 1988, 
ha orientat des d’aquell primer moment la vida i les 
accions de l’agermanament Arbúcies - Palacagüina. I 
estem convençuts que ho continuarà fent, sempre.

 Perquè Palacagüina? Una anècdota casual, amb 
en Carlos Mejias Godoy de protagonista, n’és la 
responsable. Fet el primer contacte el 1985, es di-
namitzen  les relacions fins que el 31 de juliol i el 
4 de setembre del 1986 s’oficialitzen. Un any i mig 
d’aproximació i descoberta mútua i el 1988 l’ager-
manament està ja consolidat. La primera visita a 
Arbúcies de l’alcalde sandinista de Palacagüina i les 
dues brigades consecutives, del juliol i l’agost  del 
mateix any ho certifiquen.

 Els acords instituci-
onals primerencs es re-
fonamenten des de les 
bases, amb la convicció 
que l’agermanament o 
bé té arrels populars o 
no rutlla. Les dues comis-
sions d’agermanament 
aguanten els primers en-
surts (derrota electoral 
de l’FSLN l’any 1980) i es 
recondueixen formalment com a SOARPAL (1994) i 
FUNDARIA (1997).

 La relació permanent de doble via, amarada, 
en tot moment de voluntat autocrítica i dialèctica, 
va portant, decididament, el treball solidari cap a 
l’acompanyament de processos d’autorganització 
popular i de desenvolupament sostenible. L’assis-
tencialisme inicial  ha mostrat, amb cruesa, els seus 
límits i els seus efectes perversos. La campanya d’al-
fabetització (2002-2004) marcarà, definitivament, la 
frontera.  

accions

55

Els agermanaments són una de les 
poques vies en què la solidaritat 
circula en el doble sentit i a través de 
la qual pot haver-hi enriquiment per 
ambdues parts.
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 Des dels anys 90, l’Ajuntament ha participat en 
projectes concrets de cooperació al desenvolupa-
ment:

Construcció d’un mercat a Segundo Montes.
(El Salvador)

Escuela Campesina San Francisco Libre.
(Nicaragua)

Estades d’estiu de nens i nenes sahrauís.

Campanyes d’emergència per al Sàhara, Ruan-
da, Somàlia, Moçambic, Nicaragua, El Salvador, 
Iraq, Estònia, Bòsnia, Haití, Pakistan i la zona del 
sud-est asiàtic, Palestina, el Líban, Darfur i Perú. 

 A partir de 1995, l’Ajuntament crea la Regidoria 
i destina al pressupost municipal una quantitat crei-
xent per a solidaritat i cooperació al desenvolupa-
ment, arribant al 0,8% dels ingressos propis del pres-
supost municipal l’any 2004, un percentatge que es 
manté en l’actualitat, amb la finalitat de contribuir a 
tenir un món més just i amb menys diferències entre 
el Nord i el Sud.

 La institució també forma part del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, entitat que aplega 
258 ajuntaments de Catalunya i coordina l’esforç de 
cooperació descentralitzada dels municipis.

 L’evolució econòmica des dels inicis posa de ma-
nifest l’interès a fer créixer la Regidoria i dotar-la 
d’un pressupost que permeti realitzar activitats i col-
laborar amb altres entitats amb la finalitat de coope-
rar amb els països empobrits. 

 Aquest any el pressupost municipal de cooperació 
al desenvolupament ascendeix a 166.572 euros i es 
reparteix en quatre apartats: 

Projectes locals (60%) - proposats per alguna 
entitat local o d’àmbit comarcal.

Fons Català de Cooperació al desenvolupament 
– FCCD (20%) - proposant projectes o estudiant 
el destí de l’aportació municipal.

Emergències (10%) - Ajuda humanitària urgent 
a països empobrits, davant de catàstrofes natu-
rals, conflictes o guerres.

Sensibilització local (10%) - entre la població 
d’Esplugues, donant suport a campanyes i/o or-
ganitzant activitats.

 La Regidoria funciona amb el consens del Consell 
Municipal de Cooperació al Desenvolupament, que és  
l’òrgan  de participació ciutadana en l’àmbit de la co-
operació i que s’organitza mitjançant reunions bimes-
trals. Està format per representants d’entitats locals 
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regidora de Cooperació al Desenvolupament
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Esplugues  solidària 
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interessades i el presideix 
per la regidora de Coo-
peració per al Desenvolu-
pament. Durant els seus 
catorze anys de funcio-
nament, hi han participat 
més de 30 entitats. 

 Les seves funcions principals són:

Promoure activitats de sensibilització per donar 
a conèixer a la població el treball que es realitza 
des de les diferents entitats que hi participen. 

Conèixer els projectes de cooperació presentats 
per les entitats locals, per valorar de forma con-
sultiva i participativa la proposta de distribució 
de subvencions.

Promoure campanyes i accions de sensibilitza-
ció i emergència.

 Tot i que han estat diverses les entitats que han 
passat al llarg dels anys de funcionament del Consell 
de Cooperació, a partir de l’any 2000 es consoliden 
en nombre i regularitat, el que constata l’estabilitat 

i facilita el funcionament 
del Consell. Així mateix, 
el Consell continua obert 
i s’hi van incorporant en-
titats de nova creació al 
municipi que treballen 
per la cooperació i per la 
sensibilització.

 L’Ajuntament també col·labora amb organismes 
i institucions amb experiència en matèria de coope-
ració, que faciliten la possibilitat de poder arribar a 
projectes i activitats concretes d’alt impacte per a la 
ciutadania, com per exemple amb la cooperació acti-
va en l’execució de projectes amb el Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament. A més, es col·labora 
amb altres institucions, per això:

Està adherit a la Xarxa de Ciutats pels Drets Hu-
mans, de la Diputació de Barcelona.

És soci de la Coordinadora Catalana d’Ajunta-
ments Solidaris amb el Poble Sahrauí de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya.

És soci de l’Associació per a les Nacions Unides. 

L’Ajuntament d’Esplugues destina el 
0,8% dels ingressos propis del
pressupost municipal a contribuir a 
tenir un món més just i amb menys 
diferències entre el Nord i el Sud.
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 D’altra banda, en el Ple Municipal s’han aprovat 
mocions relacionades amb la cooperació, la pau i els 
drets humans: 

Moció campanya Pobresa Zero.

Moció sobre el Poble Sahrauí.

Adhesió a la campanya Armes sota control.

Manifest per la Pau! No a la guerra!

Moció Ciutats del Mil·leni. Estableix els objec-
tius del Mil·leni que s’han marcat les Nacions 
Unides i que 191 països del món (tots els que en 
formen part) hi han donat suport. 

Moció sobre la revolta ciutadana en contra de 
la dictadura birmana.

 Finalment, hem de destacar que des de l’Ajunta-
ment apostem per la sensibilització ciutadana, i con-
juntament amb entitats del Consell de Cooperació es 
realitzen programes d’activitats públiques per donar 
a conèixer la realitat del món i per sensibilitzar a la 
ciutadania. Algunes de les activitats més destacades 
serien:

- Activitats lúdiques i informatives: Festa de la 
Solidaritat, Festa del Comerç Just, Fira de Santa 
Llúcia Solidària. 

- Exposicions, documentals, cicles de cinema, 
xerrades-col·loqui, promoció del comerç just, 
teatre solidari, concerts solidaris.

- Acollida d’infants sahrauís. 

- Seminaris i cursos de formació bàsics. 

- Activitats de sensibilització a les escoles.

 Una de les darreres activitats més importants ha 
estat la 8a Festa de Solidaritat i la 5a Festa del Comerç 
Just, que va tenir lloc l’1 de juny, amb un gran èxit 
de participació, tant d’entitats del Consell com d’aflu-
ència de públic en general i on les activitats progra-
mades es van desenvolupar amb una elevada parti-
cipació. Així mateix, conjuntament amb la Fundació 
Santa Magdalena, en aquesta edició hem organitzat 
el 1r Concurs de dibuix de comerç just adreçat a les 
escoles de primària, on van participar 269 nens dels 
següents CEIP de la ciutat: CEIP Isidre Martí, CEIP Joan 
Maragall, CEIP Matilde Orduña i CEIP Lola Anglada. 
Els tres dibuixos premiats són de: Adriana Rodríguez 

Adriana Rodríguez (2n del CEIP Matilde Orduña) Dani Güemer (5è A del CEIP Isidre Martí)
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països menys afavorits. Com a tret comú, la majoria 
dels treballs compartien la preocupació per l’impac-
te de la guerra, especialment en els infants, i per les 
desastroses conseqüències dels bombardejos i l’ús de 
mines antipersona. 

 La guerra, la fam, la injustícia o la insolidaritat que 
hem vist reflectides en aquestes pel·lícules ens reve-
len i fan despertar entre nosaltres els sentiments de 

rebuig més profunds. I 
no cal oblidar que el que 
hem vist és un reflex de 
la realitat que existeix.

 El Festival que s’ha 
realitzat és una més de 
les diferents activitats 
que la ciutat d’Esplugues 
impulsa per sensibilitzar 

la ciutadania envers la importància de cooperar amb 
els països més desafavorits. Precisament, aquests dies 
es pot veure a la planta baixa de la Casa Consistorial 
una exposició que explica les polítiques de coopera-
ció que portem anys impulsant des de l’Ajuntament.

(2n del CEIP Matilde Orduña), Dani Güemer (5è A del 
CEIP Isidre Martí) i Mayte Moralo Bejarano (4t A del 
CEIP Joan Maragall). 

 Així mateix, conjuntament amb Justícia i Pau d’Es-
plugues i l’Associació Gandhii Cultural també acabem 
de celebrar el I Festival de Cinema de Pau i Drets Hu-
mans, ja que creiem que la cultura ha estat sempre 
un vehicle de transmissió de valors i, en particular, el 
cinema des dels seus inicis,  
ha estat un excel·lent mit-
jà a través del qual s’han 
difós molts valors i idees. 
Alguns directors d’arreu 
del món l’han volgut al 
llarg del temps fer servir 
com a eina de transmissió, 
amb la voluntat de divul-
gar, més enllà de les histò-
ries inherents a cada film, uns valors que tots hauríem 
de compartir: la pau, la justícia social i els drets de les 
persones i dels pobles. 

 És això el que hem volgut reflectir amb la creació 
d’aquest primer festival de Drets Humans i Pau. Hem 
assistit a la projecció de cinc pel·lícules compromeses 
amb la denúncia de la violació dels drets humans als 
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Hem organitzat el 1r Concurs de 
dibuix del comerç just adreçat a les 
escoles de primària, amb la 
participació de 269 escolars.  

Mayte Moralo Bejarano (4t A del CEIP Joan Maragall)
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Cooperació sindical
des de la Llombardia

 L’Institut Sindical per a la Cooperació al Desenvo-
lupament és l’organisme de cooperació sindical de la 
CISL de la Llombardia. Fundat el 1988, l’ISCOS de la 
Llombardia és una associació amb un estatut propi 
i realitza autònomament projectes de desenvolupa-
ment a països del Sud i activitats de sensibilització i 
promoció en diversos territoris de la Llombardia.

 Des del 2005, ISCOS de la Llombardia està cons-
tituïda com a organització no lucrativa d’utilitat so-
cial. ISCOS de la Llombardia representa també una 
seu destacada de l’ISCOS nacional, amb qui col·labora 
en la realització d’alguns projectes. A nivell nacional, 
l’ISCOS existeix des del 1983, té la seva seu a Roma i 
està constituïda com a ONG (organització no gover-
namental).

 Finançament. ISCOS nacional i ISCOS de la Llom-
bardia opta per diferents modalitats de finançament 
dels projectes. Hi ha implicació de finançadors pú-
blics, com el Ministeri d’Afers Exteriors, la Unió Euro-
pea i les Nacions Unides, la Regió de la Llombardia, 
les províncies i els ajuntaments de la Llombardia i, a 
més, entitats, fundacions i empreses particulars. Els 
fons es recullen entre els treballadors i els ciutadans 
de la Llombardia. Per a l’ISCOS, com a ONG d’origen 
sindical, és important que els projectes siguin motiu 
de promoció de la cultura de la solidaritat a les em-
preses i en el món del treball.

 Metodologia d’intervenció. Les modalitats d’inter-
venció de l’ISCOS són les següents:

 - Realització en els països en vies de desen-
volupament de projectes de cooperació al des-
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envolupament, en estreta col·laboració amb 
entitats locals, intervenint també en situacions 
d’emergència.

 - Realització a la Llombardia d’accions de 
sensibilització, implicant ciutadans i treballa-
dors en les problemàtiques del desenvolupa-
ment, començant directament pels projectes 
que es realitzen.

 - Àmbits d’intervenció: L’ISCOS de la Llom-
bardia col·labora amb les organitzacions sin-
dicals, les institucions i les comunitats locals 
dels països més pobres del món per promoure i 
sostenir iniciatives de desenvolupament per al 
treball, la producció, la formació, la salut, l’afir-
mació de la democràcia i dels drets humans i 
sindicals.

 L’ISCOS de la Llombardia persegueix exclusivament 
finalitats de solidaritat social amb l’objectiu de:

 - Desenvolupar accions concretes de solidari-
tat cap a les   poblacions del Sud del món.

 - Formar, instruir i sensibilitzar la societat ita-
liana en el seu conjunt sobre les temàtiques re-
latives al desenvolupament, a les relacions Nord-
Sud, a la globalització, al fenomen migratori, a 
l’intercanvi cultural entre els pobles, referent als 
drets civils, de les llibertats fonamentals, de la 
justícia, del desenvolupament ple dels pobles, 
de la lluita contra el racisme i la intolerància, de 
l’educació en la diversitat, en la pau, en el des-
envolupament i en la universalitat.

 - Sostenir amb projectes de desenvolupa-
ment el progrés econòmic, social, tècnic i cultu-
ral de les poblacions del Sud del món, assistint-
les amb ajudes humanitàries i de solidaritat.

 - Afavorir la inserció dels immigrants proce-
dents dels països del Sud del món en la societat 
italiana, promovent els drets i implicant-los en 
projectes de cooperació en els seus propis paï-
sos d’origen.

 - Crear contraparts al desenvolupament als 
països el Sud del món, reforçant la societat civil 
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i, en particular, les organitzacions dels treballa-
dors.

 L’ISCOS de la Llombardia va realitzar més de qua-
ranta projectes de cooperació internacional al des-
envolupament en els següents països: el Senegal, 
Guinea -Conakry, Ghana, Burkina Faso, Moçambic, 
Bòsnia i Hercegovina, Kosovo, Tamil Nadu, Andra Pra-
desh, Pakistan, Rússia, l’Equador, el Brasil, El Salvador 
i l’Argentina. El 2008, l’ISCOS de la Llombardia va pro-
moure els següents projectes: 

MOÇAMBIC

Títol del projecte: Programa de suport al desenvolu-
pament agrícola a la perifèria de Maputo.
Breu descripció del projecte: el projecte vol contribu-
ir a la creació d’ingressos estables per a un grup de 
famílies residents a la perifèria de Maputo, amb la 
construcció de petites infraestructures, assistència en 
tècniques agrícoles i en la 
comercialització dels pro-
ductes; micro crèdit agrí-
cola.
Localització: perifèria de 
Maputo, zones de Ma-
hotas, Infulene i Catembe.
Sector d’intervenció: segu-
retat alimentària.
Contraparts locals: Minis-
teri d’Agricultura de Moçambic, Cooperativa de Pou-
pança i Credito, ISCOS Moçambic.
Durada del projecte: 2007-2008.
Beneficiaris: 150 famílies camperoles per a un total al 
voltant de 1.000 persones. 

PAKISTAN

Títol del projecte: Suport a nens i joves refugiats a 
Pakistan. 
Breu descripció del projecte: l’objectiu del projecte 
és sostenir el centre d’acollida de Peshawar per do-
nar refugi segur, instrucció, cures mèdiques adequa-
des i un futur més estable per a 35 nens que arriben 
d’Afganistan. Per als joves el projecte vol crear cen-
tres professionals per permetre’ls adquirir els oficis 
més tradicionals com ara la sastreria.
Localització: Peshawar.
Sector d’intervenció: drets humans, democràcia, for-
mació professional.

Contraparts locals: RAWA. 
Durada del projecte: 2008-2009.
Beneficiaris: 35 entre nens i joves afganesos refugiats 
al Pakistan.

BIRMÀNIA 

Títol del projecte: Escoles per a nenes i nens fills de 
refugiats birmans. 
Breu descripció del projecte: El projecte sosté les es-
coles primàries a l’àrea de Mae Sot, en la frontera 
birmana per fer que els nens i nenes birmans puguin 
rebre una educació adequada. Entre els cursos princi-
pals hi ha: idioma birmà, idioma tailandès, aritmètica, 
geografia i ciències.
Localització: Mae Sot, Tailàndia.
Sector d’intervenció: drets humans, instrucció.
Contraparts locals: sindicat birmà clandestí FTUB.
Durada del projecte: començat el 2008-2009.
Beneficiaris: nens d’una escola primària.

NÍGER 

Títol del projecte: Suport 
a l’escola primària estatal 
del poble de Tan Baroga-
ne.
Breu descripció del pro-
jecte: l’objectiu del pro-
jecte és promoure l’edu-

cació d’escola primària als nens de Tan Barogane amb 
presència constant d’educadors, adquisició de llibres i 
material escolar i amb l’organització d’excursions i de 
classes d’educació ambiental.
Localització: Tan Barogane, departament d’Abalak, 
Níger.
Sector d’intervenció: drets humans, instrucció.
Contraparts locals: PDR, departament d’educació 
d’Abalak, Ajuntament d’Abalak.
Durada del projecte: 12 mesos en l’àmbit d’un projec-
te continuatiu.
Beneficiaris: nens i població de Tan Barogane.

ÍNDIA

Títol del projecte: Construcció d’habitatges per a pes-
cadors del llogaret Thirumaivasal.
Breu descripció del projecte: l’objectiu del projecte és 
millorar les condicions de vida de la població de Neit-
havasal, que va ser afectada pel tsunami, construint 
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L’Institut Sindical per a la Cooperació 
al Desenvolupament és l’organisme 
de cooperació sindical de la CISL de la 
Llombardia.
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Col·labora amb les organitzacions 
sindicals, les institucions i les 
comunitats locals dels països més 
pobres per promoure iniciatives de 
desenvolupament per al treball, la 
formació, la salut i l’afirmació de la 
democràcia i dels drets humans i 
sindicals.
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16 habitatges, segons el 
model local. 
Localització: Thirumaiva-
sal – Tamil Nadu.
Sector d’intervenció: 
emergència humanitària 
tsunami.
Contraparts locals: VDS - 
Village Development Pro-
ject.
Durada del projecte: 2006-
2008.
Beneficiaris: població del poblat afectat pel tsunami.

EL SALVADOR 

Títol del projecte: Formació i suport a les organitzaci-
ons de pescadors i a les associacions de solidaritat del 
llac Cerrón Mayor.
Breu descripció del projecte: a més de desenvolupar 
la piscicultura, el projecte pretén sostenir les associ-
acions de pescadors per afavorir la defensa dels seus 
drets i també per estudiar possibles activitats alterna-
tives a la piscicultura. Aquest projecte és la continua-
ció d’un projecte anterior finalitzat al març del 2007 i 
finançat per la Unió Europea i ISCOS.
Localització: El Salvador, Departament de Chalate-
nango.

Sector d’intervenció: se-
guretat alimentària, des-
envolupament local.
Contraparts locals: Aspe-
gra.
Durada del projecte: 
2008.
Beneficiaris: 200 pesca-
dors de les cooperatives, 
4000 pescadors del llac 
Cerrón Mayor, comunitats 
del llac.

ITÀLIA

Títol del projecte: Respecte dels drets laborals en la 
fabricació de pilotes de futbol.
Breu descripció del projecte: l’objectiu del projecte és 
sensibilitzar els joves de l’escola primària i secundària 
sobre l’explotació del treball de menors a través de 
l’ús de pilotes produïdes en una empresa del Pakistan 
que respecta els drets dels treballadors.
Localització: Itàlia, escoles de la província de Milà. 
Sector d’intervenció: educació.
Durada del projecte: projecte continuatiu.
Beneficiaris: nens i joves de l’escola primària i secun-
dària.
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La presó de dones de Kabul

 Cooperar vol dir operar conjuntament. O sigui que 
calen com a mínim dues parts per portar a terme un 
projecte de cooperació. Tanmateix, amb això no n’hi 
ha prou, cal compartir estratègies i objectius, definir 
l’àmbit d’actuació, establir els rols i les funcions de 
cadascú, elaborar el pla d’acció i, per últim, cal po-
sar-s’hi a treballar plegats, tot compartint errades i 
correccions. Però, per sobre de tot, cal difondre les 
accions de cooperació i els resultats assolits al conjunt 
dels ciutadans que han col·laborat en el finançament 
dels projectes amb els seus impostos. És per això que 
el binomi cooperació/sensibilització és del tot impres-
cindible. 

 El Programa d’integració laboral i sindical de les 
dones del nord del Marroc, finançat per 21 ajunta-
ments catalans al llarg dels últims 3 anys, ha estat 
un fidel exponent d’aquesta filosofia. La Confedera-
ció Democràtica del Treball del Marroc i la UGT de 
Catalunya ens mostren en aquest vídeo els resultats 
de set anys de treball compartit: 9 centres sindicals de 
formació en marxa amb plena autonomia i sostenibi-
litat un cop acabat l’ajut extern.  

 Aquest documental té una durada de 20 minuts 
i ha estat dissenyat i realitzat per un equip de joves 

tècnics magribins de Tànger, anomenats “Fiftyseven”, 
que ja tenen una llarga experiència en el món de la 
creació audiovisual. Ens narra per boca dels responsa-
bles de la CDT, així com del personal i de les alumnes 
inscrites als centres de Tetuan, Laratxe, Nador i Taza, 
quines han estat les dificultats i els reptes d’aquest 
programa de formació, quina és la situació actual i 
quines són les seves expectatives.  

 El reportatge està rodat en llengua original (el 
“darija”, àrab dialectal marroquí) i subtitulat en ca-
talà, per captar més bé els sentiments i les inquie-
tuds dels protagonistes: les alumnes dels centres i els 
seu professorat. Fa un recorregut per les 4 ciutats on 
s’ubiquen els centres i s’endinsa a cada centre narrant 
la seva trajectòria i funcionament, tot donant la pa-
raula a les alumnes i formadores dels mòduls d’alfa-
betització, informàtica, confecció i idiomes. 

 La Fundació Comaposada en farà difusió conjun-
tament amb els  ajuntaments que han cooperat en 
el finançament del programa. En aquest sentit, s’han 
previst dos mitjans de difusió cabdals en l’àmbit local: 
les fires solidàries organitzades pels ajuntaments i la 
xarxa de televisions locals de Catalunya. Aquest vídeo 
també es difondrà a través del canalugt.
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 Les benignes és sense cap mena de dubte un llibre 
excepcional. “Opera prima” de Jonathan Litell, gua-
nyador del prestigiós premi Goncourt, amb aquesta 
novel·la ens trasllada a la Segona Guerra Mundial des 
de la vessant d’un comandament nazi, el Dr. Max Aue, 
un advocat molt culte, que trenca tòpics i reflexiona 
sobre la barbàrie hitleriana, a partir de l’experiència 
viscuda en primera persona. 

 Com demostra el llibre, el nacionalsocialisme no 
fou una qüestió de quatre líders trastocats. Fou una 
doctrina, amb un cos, que transformà la mentalitat de 
moltíssima gent que realment creien que era el que 
havien de fer, i que els portà al menyspreu de la vida 
humana. 

 Així, doncs, de la mà de l’Obersturmführer Aue, fa-
rem el recorregut de les tropes  alemanyes a Polònia, 
Ucraïna, el Caucas, Stalingrad, Hongria i Berlín, men-
tre anirem desgranant les bases del mal absolut, les 
arrels de l’antisemitisme, les bases “científiques” de 
l’holocaust (macabres les referències matemàtiques a  
com intentar matar més persones, en el menor temps 
i el mínim cost). Així, enmig d’una novel·la històrica 
rigorosa, ens trobarem el protagonista parlant amb 
Himmler, Eichmann i Speer mentre, entre paranoies 
i somnis malaltissos, anirem entrant en les bases de 
l’amoralitat. També viurem els darrers dies del Reich, 
amb un Dr. Aue condecorat pel mateix Hitler mentre 
Berlín s’enfonsa i tothom fuig com les rates minuts 
abans de la derrota.  

 Un dels millors episodis del llibre és la conversa en-
tre el protagonista i un alt comandament comunista 
fet presoner. La reflexió dels totalitarismes, com atra-
pen les persones, les anorreen i excedeixen el pitjor 
de la raça humana és un episodi digne de lectura.

 Sincerament, que no us espanti la llargada del lli-
bre –1.200 pàgines– perquè té quelcom d’actualitat i 
per aprendre de la història has de saber com aquells 
amb qui no comparteixes absolutament res varen ar-
ribar a ser el que són o foren. Aquí teniu l’inici del 
llibre. Tota una declaració de principis: 

 «Germans de l’espècie humana, permeteu-me que 
us expliqui com va anar. No som germans teus, em 
replicareu, i no ho volem saber. I sí, és cert que es 
tracta d’una història ben fosca, però també edificant, 
un veritable conte moral, us ho asseguro. Potser re-
sultarà una mica llarg, això sí; al capdavall van passar 
moltes coses, però si és que no aneu amb massa pres-
sa, amb una mica de sort tindreu prou temps. I a més, 
us toca de prop: ja veureu com us toca de prop. No us 
penseu que us intento convèncer de res; al capdavall, 
les vostres opinions són cosa vostra. Si m’he decidit 
a escriure, després de tots aquests anys, ha estat per 
posar les coses a lloc de cara a mi mateix, no de cara a 
vosaltres. Durant molt de temps, ens arrosseguem per 
aquesta terra com una eruga, a l’espera de la papallo-
na esplèndida i diàfana que portem en nosaltres.”

Les benignes
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Rosa M. Puig-Serra
rmpuig_serra@catalunya.ugt.org 
Àrea de Cultura de la UGT de Catalunya

 “Hi ha dues raons perquè es valori la cooperació sin-
dical internacional: una primera de caràcter humanitari, 
de classe: hem de contribuir a que tots vivim una mica 
millor (...) Però la gent tampoc ha d’oblidar que si no 
aixequem les condicions de treball arreu, nosaltres no 
podrem mantenir les que tenim.”

 Josep M. Àlvarez, secretari general de la UGT de 
Catalunya.

 El sindicalisme, per definició, és solidari. Les raons 
fonamentals que mouen un treballador a afiliar-se es 
basen en la defensa comuna d’uns drets universals que 
afecten totes les persones de manera individual. De tant 
en tant, però, cal recordar didàcticament el perquè de la 
implicació del món laboral en la cooperació internacio-
nal i explicar les accions que s’estan duent a terme des 
del sindicat. La sensibilització dels afiliats i la societat en 
general és un ingredient bàsic per ajudar a canviar el 
món. 

 Aquest és l’objectiu de Globalitzem els drets laborals! 
Nova Guia de Cooperació Sindical, publicada per la Unió 
General de Treballadors de Catalunya i la Fundació Josep 
Comaposada, amb el suport de l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament. Els textos són d’Emma 
Izaola i Carme Vall i el disseny de Carmen P.  Higueras.

 Les autores, d’entrada, exposen que “no és cap exa-
geració dir que la globalització econòmica és el principal 

repte al qual s’enfronten els treballadors i sindi-
cats de tot arreu”. A partir d’aquesta afirmació 
s’analitzen les conseqüències de la globalització 
econòmica i les possibles solucions per compensar-
ne els efectes negatius a través de l’enfortiment 
del moviment sindical internacional i d’un funci-
onament intern dels propis sindicats transparent, 
democràtic i coherent.

 Una societat civil forta, conscient i participati-
va és, segons la Guia, la millor garantia per lluitar 
eficaçment contra la pobresa, l’exclusió social i la 
desigualtat. La UGT de Catalunya opina, doncs, 
que la manera de contribuir a un món més just 
consisteix a reclamar la globalització dels drets la-
borals. Per aconseguir aquest objectiu, una bona 
estratègia és donar suport a sindicats del Sud i al-
tres organitzacions socials.

 Un cop explicades algunes de les activitats con-
cretes que es realitzen, com a exemple, la Guia 
ofereix diferents possibilitats de cooperació inter-
nacional que es poden desenvolupar des del lloc 
de treball. Entre diferents opcions, destaquen les 
que poden introduir-se en el conveni col·lectiu 
esdevenint una matèria de negociació tant legí-
tima com d’altres: creació de fons de cooperació 
i finançament de projectes concrets o l’exigència 
de l’acompliment de les Normes fonamentals del 
treball a totes les empreses subcontractades i als 
proveïdors.

lectures

66

Nova Guia de
Cooperació Sindical
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Anna de los Riscos
atina83@gmail.com

Avalot

La presó de dones de Kabul

 De tots és sabut que la industrialització porta grans 
beneficis econòmics a la societat en general, bàsica-
ment a la del Nord, però també és cert que mica en 
mica s’està fent un mal irreparable al nostre entorn i 
a les societats dels països del Sud. 

 Aquesta pel·lícula – documental (Canadà, 2006), 
dirigida per Jennifer Baichwal, fruit del treball del re-
conegut artista i fotògraf Edward Burtynsky, que fa 
un recorregut pel viatge que el fotògraf va iniciar per 
la Xina mentre era testimoni dels efectes de la mas-
siva i ferotge revolució industrial que s’està duent a 
terme en aquell país.
 
 Grans plantes de producció de més d’un quilòme-
tre de longitud,  tones i tones de deixalles  “la pre-
sa de les tres goles” (un 50 per cent més gran que 
qualsevol altra presa del món), l’increïble renovació 
urbana que està vivint Shanghai, els exèrcits de treba-
lladors que malviuen en condicions extremes als bar-
racons de llautó, al costat de les grans multinacionals 
i les zones franques.

 Aquests són alguns dels temes que Burtynsky posa 
damunt la taula per reflexionar entorn del món que 
estem construint i l’impacte que les nostres accions 
tenen sobre aquest.

 Aquestes imatges són la metàfora del dilema de la 
nostra existència moderna; ens mou el desig i la por, 
la cobdícia i el rebuig, l’oportunitat d’una vida aco-
modada i opulenta, mentre que conscient o inconsci-
entment sabem que una gran part del món pateix a 
causa del nostre èxit i confort.
 
 La nostra dependència en la provisió de materials 
naturals pel nostre consum i, alhora, la preocupació 
per la salut del planeta, ens fa plantejar-nos una in-
quietant contradicció, que té les seves conseqüències 
en la destrucció del medi natural i en l’esgotament 
dels recursos naturals. 

 Rodada en un format de Súper 16 mm, aquesta 
pel·lícula -  documental, guanyadora del Premi a la 
Millor Pel·lícula Canadenca en el Festival de Cinema 
de Toronto, dóna fe tant dels epicentres de l’esforç 
industrial i humà, així  com dels seus residus. 

 Edward Burtynsky és conegut com un dels fotògrafs 
més respectats del Canadà. Les seves notables descrip-
cions fotogràfiques dels paisatges industrials de la Ter-
ra estan incloses en les col·leccions de 15 importants 
museus de tot el món, incloent-hi la Nacional Gallery 
de Canadà, la Bibliothèque Nationale de París, el Mu-
seu d’Art Modern i el Guggenheim de Nova York.

Paisatges
transformats 
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 Naipaul, premi Nobel l’any 2001, ens apropa el 
subcontinent indi amb la mirada crítica, poc romànti-
ca i desproveïda de sentimentalismes, d’una persona 
que ha viscut gran part de la seva vida a l’estranger. 
Naipaul, fill d’immigrants camperols del nord de l’Ín-
dia contractats com a servents per treballar a les plan-
tacions de canya de sucre del Carib, en concret a les 
de Trinitat, es retroba amb els seus orígens. 

 El llibre, Índia, és un viatge per la història con-
temporània de l’Índia de la mà de persones de carn 
i ossos, conegudes i desconegudes, entrevistades per 
l’autor. Les històries de vida d’aquests personatges re-
als ens presenten una Índia viva, humana i creïble.  

 Naipaul descriu amb profunditat i tota mena de 
detalls la història convulsa d’aquest subcontinent, la 
diversitat dels seus pobles, les tradicions, contradic-
cions i esperances que presideixen les vides dels seus 
habitants. 

 Un món divers que l’autor presenta mitjançant els 
seus personatges: un pujari, un guionista de cine, un 
comerciant, un poeta i polític... persones que perta-
nyen a diferents clans i castes de l’Índia i que configu-
ren un món difícil d’unificar.  

 La mirada crítica de l’autor revisa les supersticions, 
les tradicions, la diversitat de religions (hindús, jai-
nistes, catòlics, musulmans, budistes, sijs). En aquest 

sentit, les contradiccions de l’Índia queden al desco-
bert: un barri de barraques conviu amb l’ostentació 
de la indústria cinematogràfica de Boliwood; un sis-
tema de castes injust en declivi, atès que manté les 
obligacions, però no els drets de les persones, imposa 
restriccions a les més febles i dificulta l’accés al ben-
estar de moltes persones i la construcció d’un model 
social més adaptat als nous temps. 

 L’autor també fa una diagnosi dels mals més visi-
bles d’aquest subcontinent: la ignorància, l’esclavitud 
infantil, la corrupció, les desigualtats, la superpobla-
ció i la pressió sobre el medi ambient. 

 Es descriu la història recent de l’Índia, des de la 
colònia britànica fins a la independència, de la convi-
vència amb els musulmans a la desconfiança i la parti-
ció de l’Índia, l’època dels maharajas, la guerra entre 
l’Índia i el Paquistan. I ens presenta alguns dels seus 
creadors i pensadors més rellevants: Tagore, Gandhi, 
Nehru i Ray.  

 La percepció i el sentiment inicial de l’autor de 
pertànyer a una Índia unida es desmunta durant el 
viatge, quan el clan, la casta i la regió pesen més del 
que que els hindús nascuts fora de l’Índia, majoritàri-
ament amb orígens humils i emigrats a altres països 
per sortir de la pobresa, poden imaginar. No obstant 
això, el canvi cap a un model social més obert i el con-
flicte generacional estan damunt la taula. 

Índia
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Joan Tudela
joantudela@comaposada.org

subdirector de SUD

La presó de dones de Kabul

 “Un dia, vaig llegir un llibre, i em va canviar la 
vida”.  Una novel·la que comença així és una novel·la 
que promet. Encara més si les primeres paraules del se-
gon capítol són aquestes: “L’endemà, em vaig enamo-
rar”.  No és, però, una novel·la fàcil, La nova vida, títol 
alhora del llibre que llegim nosaltres amb molt de gust 
i del llibre que llegeix i rellegeix una i altra vegada el 
jove estudiant turc que ens explica la seva aventura.

 L’autor, el turc Orhan Pamuk, premi Nobel de Lite-
ratura, és amic de la llibertat fins al punt que va ser 
el primer escriptor del món musulmà que va condem-
nar la persecució contra Salman Rushdie, és amic de 
la veritat fins a l’extrem de denunciar el genocidi de 
Turquia contra armenis i kurds, cosa que l’ha convertit 
també a ell en un escriptor perseguit, és amic també 
del rigor i de la creativitat, de manera que la seva obra 
demana a la persona que la llegeix un cert esforç per 
arribar a submergir-se en l’atmosfera –alhora misteri-
osa i realista– que envolta tohora Osman, el personat-
ge central de La nova vida. Però l’esforç val la pena. La 
recompensa és el goig de viure la lectura d’una de les 
millors novel·les de la nostra època. 

 Tot i que tant Osman com Djanan, la noia de qui 
està enomarat, també ella trasbalsada per la lectu-

ra del llibre, són d’Istanbul, el llarg viatge que fan 
–sempre en autocars a punt d’estimbar-se– els du a 
la Turquia profunda. Les qüestions existencials de La 
nova vida, que podem llegir en català gràcies a la tra-
ducció de Víctor Compta, editada per La Magrana, 
són les mateixes que en qualsevol altra gran novel·la: 
l’ànima humana, l’amor i la mort, el sentit de tot ple-
gat.

 Vist, més ben dit, viscut, des de l’òptica d’uns per-
sonatges, joves radicalment idealistes els uns, vells ab-
surdament fanàtics els altres, que són alhora testimo-
nis i actors d’una societat, la turca, que viu instal·lada 
en la perplexitat, que no sap si reislamitzar-se o occi-
dentalitzar-se del tot, plena de poblets on l’inevitable 
monument local a Atatürk conviu amb l’igualment 
inevitable escola alcorànica.

 La novel·la és un trencaclosques ple de lucidesa i 
sensibilitat i al final totes les peces encaixen. Wal Stre-
et Journal va qualificar La nova vida com a  “novel·la 
hipnòtica” amb tota la raó del món. És una lectura del 
tot recomanable. Un viatge a la Turquia no turística.  
Alta literatura. 

La nova vida
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La presó de dones de Kabul

 Estem començant l’estiu, esperant amb delit unes 
vacances que ens ajudin a alleugerir el cansament del 
curs laboral que, finalment, acaba. Ja sabem –ens ho 
han reiterat manta vegades– que l’ideal seria el per-
manent equilibri i l’harmonia interior, les propostes 
del new age, en fi, però tinc la convicció que des de 
la riba de la Mediterrània una majoria –si es vol deca-
dent– encara preferim gaudir de dies de “dolce fare 
niente”, acompanyats per una esplèndida posta de 
sol, una mica d’aire salat amb la remor de la mar de 
fons o a la fresca ombra d’una olivera i un bon vi ne-
gre. Així, que vinguin les vacances! Us prometo, però, 
que l’any vinent cercaré un guru que em procuri defi-
nitivament la pau.

 És en aquest context que us presento un llibre d’es-
tiu, una novel·la policíaca intensa, apassionant i amb 
el rerefons de la complexa actualitat política  italiana 
i de la immigració clandestina. Es titula Un gir decisiu 
i n’és autor l’Andrea Camilleri, artífex del comissari 
Montalvano, sobre el qual fa poc s’ha iniciat una molt 
bona sèrie a televisió; jo en sóc un decidit admirador.

 El relat comença quan en Montalvano escolta al 
telenotícies que la Fiscalia de Gènova no té cap dub-
te que els dos còctels molotov localitzats a l’interior 
d’un centre on se celebra una reunió del G-8, hi ha-
vien estat introduïts pels agents mateixos, per tal de 

justificar la violenta irrupció de la policia a l’interior 
del centre. Informació que s’acompanya de la reve-
lació que l’agent que s’havia declarat víctima d’un 
intent d’apunyalament per part d’un antiglobalitza-
dor havia mentit: l’estrip a l’uniforme se l’havia fet 
ell mateix, per demostrar la perillositat d’un jovenet 
que, segons anava quedant cada cop més clar, dormia 
tranquil·lament.

 En Montalvano, que se sent profundament tra-
ït pels seus col·legues, considera molt seriosament 
dimitir del seu càrrec, quan un fet sorprenent el fa 
reconsiderar la decisió: es troba un cadàver anònim 
que neda, trist i deprimit, després d’una nit d’insom-
ni. I el cadàver, destinat a ser arxivat com un ofegat 
més sense identificar, acaba fent-lo sentir més crític i 
escèptic que mai. A partir d’aquí, el comissari es veu 
immers en una obscura indagació, tot un repte que el 
portarà a investigar les xarxes mafioses que trafiquen 
amb immigrants clandestins i a descobrir els enormes 
interessos econòmics que s’amaguen al darrere.

 En algun moment de la novel·la, en Montalvano, 
davant d’unes imatges duríssimes d’immigrants morts 
a l’alta mar, es pregunta: “Sí, però qui és que s’esgar-
rifa encara?” Jo, en aquell moment m’ho vaig pre-
guntar, i vaig pregar per no deixar-me vèncer per la 
fredor i la indiferència.
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Un gir decisiu
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Segons la Confederació Sindical Internacional, l’any 2005 
hi va haver al món 115 sindicalistes morts en l’exercici de 

l’activitat sindical. L’any 2006, les persones mortes per 
aquesta causa van ser 144.

Il·lustració: Clara Tudela
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