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Editorial

“Congress
in the air”
P

arece que fue ayer... Esta curiosa frase siempre constata
la importancia de algunos
momentos, también que nos hacemos mayores.
Pués, parece que fue ayer, que
en nuestra Sala de las Columnas del
histórico edificio de Rambla Santa
Mónica celebrabamos la presentación de la revista “SUD, en ella contamos con la presencia de diferentes
instituciones, también con una numerosa presencia de compañeros de
Federaciones y Uniones, pero recordamos sobre todo la intervención de
Rigoberta Menchu, hizo un reinvicativo llamamiento a la fuerza de la
Izquierda, mencionó el papel de la
4

socialdemocracia en
Europa.
Era 2001, hégira
de Aznaratos.
Hace ya 15 años
de esa presentación,
20 números, de dos
ejemplares al año a
uno, programas y temáticas, activismos,
firmas de prestigio,
complicidades con el
mundo académico,
las ONG’s y con otros
medios de prensa. Pero cuando revisamos los textos, los artículos, sentimos esa misma pregunta que se hacía Rigoberta, la izquierda. ” Parece
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mentira, la izquierda está otra vez de
moda...”, nos decía un veterano del
metal del Baix, no sin cierta ironía.
Precisamente la Izquierda está de

moda cuando mas desrregulada está
la economía y el mundo de trabajo en Europa, está de moda cuando
los parlamentos ya no controlan a
5
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sus bancos nacionales,
está de moda cuando
más fortunas concentradas y paraisos fiscales existen, está de
moda cuando vivímos
en un oasis rodeados
de conflictos armados
y refugiados, está de
moda cuando volvemos a escuchar mensajes xenófobos, con
total impunidad....
Es momento de que
toda la Izquierda reflexione, desde la racionalidad.
Si en un espacio es
constatable la capacidad de transformación
y negociación de la izquierda es en el sindicalismo, especialmente
en el de clase, como la
UGT ha demostrado.
Es importante que se muestre esa
labor, obviando las “revoluciones de
salón”, si es posible, ateniéndonos a
una realidad que cambia, con nuevos
contextos generacionales, nuevas experiencias, nuevos anhelos.....El paradigma no es “lo nuevo o lo viejo”,
es lo util o lo inutil. No son momentos de fuegos fatuos, de “postureos”
de asambleita....

Más negociación a pie de empresa o de barrio. Ahí se curten realidades, ahí se pierde o se gana la batalla.
Naturalmente, Facebook y Twitter
no tienen la solución...De ahí que el
sindicalismo de clase no sea sustituible. Las preguntas del Capitalismo
PostModerno son retos aún, y en los
sindicatos de clase hay algunas respuestas. Las voces deben ser fuertes,
corales, pero reivindicando lo social
y lo económico, no perdiéndonos en
voces sectoriales, o en banderas equivocadas. La urgencia de la izquierda
es lo económico y lo social, con esto
al IBEX 35 se le borra la sonrisa. Sin
olvidar los principios fundamentales, un tema como el de los refugiados
del Egeo no es un tema humanitario,
es político. Los sindicatos debemos
estar ahí, con pie firme y voz nítida.
Al respecto, el silencio de algunos
sindicalistas europeos nos preocupa,
nos aterroriza...
Los sindicatos debemos mover
pieza. Las organizaciones sindicales
de clase deben adaptarse a los nuevos tiempos, las estructuras y sus
dirigentes los primeros. Y eso conviene recordarlo en época de congresos. Nos venía a la memoria una
canción machacona de los tiempos
épicos de la “Música Disco”(justo
en el renacimiento de la UGT de Catalunya, 1976 en Terrassa), famosa
7
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canción de los setenta, “Love is in
the air”...
Hay aroma y ambiente de congresos en el aire, pasados y futuros, pero
presentes, tengamos claras algunas
claves: Apertura de la organización,
no nos encerremos entre nuestra afiliación, acción sindical, también acción ciudadana y social; transparencia en nuestra estructura, eficacia en
el trabajo. Hace un tiempo que los
sistemas productivos han mutado,
hay que adaptar la estructura a esas
realidades, que lejanamente tienen
que ver con la del pasado siglo. No
sólo es necesario fusionar Federaciones, debe ser algo más, una manera
nueva de relacionarnos para una
forma clásica de reivindicación. Por
supuesto, no puede ser un reparto de
sombreros...Y recordemos del pasado: Respeto a las diferencias y cierre
de heridas. Los “cainismos”, nunca
nos han ido bien, terminamos todos
como los boxeadores “noquedaos”.
El sindicalismo debería dar lecciones
que, tristemente, la política no da.
Para esta nueva línea de “SUD”,
con la ampliación de su paginado, y
con la consolidación de los monográficos, queremos dedicar el número a clarificar el taimado y tenebroso TTIP, también para hacer una
reivindicación de Keynes. De todo
ello venía siendo hora.
8

En este número trabajando temas comunes
con “Le monde diplomatique”y con analistas seríos
del mundo académico (demasiadas veces nos venden
como tales a filibusteros
con chaquetas de colores,
muy recurrentes en los medios....)
Este ejemplar no es un
número cualquiera, quince años para una publicación implica solidez, somos
conscientes que hablar sobre internacionalismo, izquierda y sindicalismo no
es un tema facil. Esta claro
que no es prensa rosa...
Gracias a los que nos
ayudais a editarla y agradecimientos a los que nos
felicitais o criticais algún
artículo. Buena señal.

Nicolás Cortés Rojano
Director de Sud
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Vuitanta anys
després, els
mateixos refugiats

“L

a meva mare em va
despertar una nit i
em va dir ‘hem de
marxar’. Anàvem
en un carro ple amb les nostres coses, amb el meu germà i les meves
cosines, que eren petits, jo a peu

10

perquè em deien que ja era gran.
Feia molt de fred, portava una manta de ratlles sobre les espatlles, però
feia molt de fred, i teníem molta
gana. Menjàvem cebes que trobàvem als camps. Caminàvem per les
carreteres i les voreres eren plenes
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de matalassos, coixins... A primera hora, quan despuntava l’alba, se
sentien els avions, ta-ta-ta-ta-ta,
que ens metrallaven. Un dia ens van
tirar una bomba a sobre...”.
Són els tristos records d’infantesa, gravats a foc en la memòria, que

ens explicava la María Gracia Lacruz el passat 20 de juny, Dia Mundial de les Persones Refugiades, en
un acte organitzat pel nostre sindicat al Museu Memorial de l’Exili de
la Jonquera. La llavors petita María
Gracia i la seva família de rojos van
11
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formar part de la riuada humana que va travessar penosament
la frontera, fugint de la guerra,
per trobar-se amb l’inimaginable: més gana, més fred, més patiment en un camp ple de polls i
tendals a la platja d’Argelers.
El primer cens d’exiliats que
va fer la Generalitat calculava
que uns 60.000 catalans van passar a territori francès amb motiu de la guerra civil a Espanya.
D’aquests, 14.000 eren ugetistes.
És impossible no comparar
aquestes imatges en blanc i negre dels nostres avis i besavis
amb les que hem vist a la televisió, en directe –tot i que cada
cop menys: quan un fet esdevé
habitual deixa per definició de
ser notícia i els espectadors acabem narcotitzats davant del dolor aliè-, d’homes, dones i nens
del pròxim Orient travessant
Europa a la cerca d’asil polític,
fins que Europa va decidir que
això era inconcebible i insostenible, i va tancar fronteres, va
aixecar murs de filferro i els va
empresonar com a delinqüents
sense drets, els va amuntegar
com a animals sense consciència
ni sentiments en camps de refugiats a Grècia.
12
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La història es repeteix. Vuitanta anys separen la mateixa
gent, les mateixes persones innocents, doblement víctimes,
primer de la cruenta guerra, després d’uns governants sense humanitat que els consideren una
molèstia i els neguen l’ajut i el
refugi, i es giren d’esquena per
no veure com nens s’ofeguen a la
Mediterrània.
Podríem parlar molt de la responsabilitat d’Occident, d’Europa i dels Estats Units, en l’origen
de conflictes armats amb greus
conseqüències polítiques i humanes de les quals després se’n
volen desentendre. O dels Estats
que ignoren la legislació internacional sobre drets humans i asil.
O de l’alta política –més aviat
tripijocs- de la UE, que cada cop
ens avergonyeix més als ciutadans que algun dia ens vam identificar amb els valors de la vella
Europa social. Una Europa que
no respecta ni les seves pròpies
decisions sobre l’acollida dels refugiats i que paga un Estat tan
democràtic com Turquia perquè
li faci la feina bruta de fer-los
fora.
Però no cal. L’únic que importa és que es tracta de perso13

nes. El jove Jamal Waez va fugir
d’Alep ara fa tres anys i el va acollir
el seu oncle a Girona. A l’acte de la
Jonquera ens va explicar la senzilla
raó que el va obligar a sortir de Síria: “Sóc major de 18 anys i l’exèrcit
del Govern em reclutaria per matar
14

gent. Em posarien a primera filera i
o mato jo o em maten a mi”.
I què podem fer des del sindicat? Doncs seguir endavant amb la
nostra tasca, fer sindicalisme cada
dia, sensibilitzar i continuar aquestes lluites perquè són la nostra, som
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verns criminals que enfronten els
pobles en guerres pel seu propi benefici econòmic i polític.
La UGT és una organització
centenària i un dels principals valors que ens identifica i hem mantingut al llarg de la nostra història
és la fraternitat entre les persones i
els pobles com la millor manera de
construir el món. Més enllà de les
ideologies, nacionalitats, identitats
culturals, sentiment de pertinença
a un país o a un altre, per a nosaltres només hi ha una pàtria: la dels
homes i les dones que formem la humanitat.
nosaltres. Tenir clar que quan algú
pateix l’hem d’ajudar, que les fronteres s’han d’enderrocar, que acollir
els refugiats d’avui és recordar els
d’ahir i que hem de lluitar perquè
les guerres no es repeteixin, fent
fora democràticament aquells go-

Camil Ros i Duran
Secretari general
de la UGT de Catalunya
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“Octogenaria”

L

a “Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero”, la obra más conocida
del economista John Maynard Keynes, acaba de cumplir
80 años de edad desde su publicación en febrero de 1936. Su mensaje básico acerca de la insuficiencia
de los mecanismos presuntamente
automáticos de las economías para
efectuar los necesarios ajustes, en
especial el retorno a situaciones de
razonable nivel de empleo, tras per16

turbaciones importantes, y el subsiguiente alegato en favor de la intervención de los poderes públicos, se
convirtieron en la argumentación y
legitimidad académicas de las políticas macroeconómicas que suelen
denominarse keynesianas.
Como ha recordado su, posiblemente, mejor biógrafo, Robert
Skidelsky, la confluencia entre las
políticas de estabilidad macroeconómica y la asunción de compromisos por parte de los poderes públicos

#20

17

Tribuna

en materia de protección social y estado de bienestar, dio lugar al modelo socioeconómico occidental tras
la II Guerra Mundial. Su influencia
fue erosionada desde los años setenta bajo alegatos de haber contribuido a una inflación preocupantes
y a sobredimensionar los sectores
públicos, gestándose los que Harry
Johson denominó crudamente una
contrarevolución. En ella, la confianza en los mercados (desregulados) y la desconfianza en los poderes
públicos revertió los papeles respecto a las décadas en que se publicó la
“Teoria general”. El estallido de la
crisis en el 2008 volvió a invertir los
papeles, con reclamaciones desde
Wall Street de intervenciones públicas en el corazón de las eonomías
contaminadas por los activos tóxicos, e incluso peticiones en otros lugares de “suspender temporalmente
las leyes de mercado”.
18

La actual situación económica
de fragilidad en que la OCDE habla de lo elusivo del crecimiento y el
FMI más crudamente de los riesgos
de que éste descarrile vuelve a ser
un escenario propicio para recordar
algunos mensajes de la octogenaria
“Teoria General”. Keynes insistia
en el papel a menudo atenazante
de la incertidumbres, cuando ya no
se trataba sólo de gestionar riesgos
sino más profundas dudas y convulsas expectativas. Entonces era
cuando pasaba a primer plano el papel de los poderes públicos actuando
como un “puente sobre aguas turbulentas”, ofreciendo referencias y
apoyos...a diferencia de lo que sucede ahora, pensarán muchos. Asimismo, la “Teoria General” ubicaba en
el centro de las dificultades los problemas del sistema financiero para
cumplir su función bàsica de captar
adecuadamente el ahorro y cana-
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lizarlo hacia la inversión productiva, en situaciones en que
excesos e imprudencias habían
degradado sus capacidades y
solvencias. Ahora afloran nuevas dudas el respecto y es dificil
evitar la comparación entre las
efectivas reformas financieras
de Roosevelt en los años treinta
y las medidas adoptadas tras la
crisis reciente, tímidas en todo
excepto en el uso arriesgado
del dinero de los contribuyentes. Sinceramente, en lo fundamental, la “Teoria General” se
mantiene más jóven y vigente
que muchas otras formulaciones que van de posmodernas.

Juan Tugores Ques
Catedrático de Economía UB
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LES CIUTATS
PER L’EUROPA DELS VALORS

“N

egar a les persones els seus
drets humans
és qüestionar la
seva pròpia humanitat”. Aquestes
paraules de Nelson Mandela se’m
fan molt presents davant la situació que tenim plantejada des de la
primavera de l’any passat a causa de l’agreujament de la crisi dels
refugiats a les fronteres de la Unió
Europea. Una situació caracteritzada per la paràlisi política dels governants, que semblen tenallats per la
por. Basculant entre indecisions que
s’allarguen i que, quan es resolen, es
converteixen en decisions que percebem com dolentes, les altes instàncies estatals i supraestatals de
la Unió Europea estan fallant en la
resposta a aquesta situació.
És innegable que una crisi
d’aquestes dimensions no té una solució senzilla, però també ho és que
estem en condicions d’afrontar-la
20
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Reunió del passat 7 de setembre al
Palau de la Generalitat
Crèdit: Òscar Ferrer / Diputació de Barcelona

21
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d’una altra manera. Fet i fet, l’experiència de l’exili és una constant
en el nostre continent, sacsejat durant molts segles per guerres i conflictes polítics de llarga durada. En
el cas de Catalunya, la memòria de
l’exili encara és recent, i potser per
això el país ha mostrat una sensibilitat especial per acollir les persones
que fugen ara de la guerra i de la
pobresa. Això es va demostrar en la
cimera de setembre de l’any passat
al Palau de la Generalitat, quan representants de les administracions
públiques catalanes i de les entitats
del tercer sector del país vam acordar crear el Comitè per a l’acollida
de les persones refugiades. Era la
primera expressió del front comú de
la societat catalana per la solidaritat amb els refugiats. Defugint protagonismes, vam començar a definir
les accions i a concretar els recursos i
les capacitats que totes les parts podíem aportar per atendre els 2.000
refugiats que aleshores esperàvem
acollir de manera immediata i que,
incomprensiblement, en el moment
d’escriure aquestes ratlles, vuit mesos després, encara no han arribat
als nostres pobles i ciutats.
Vull remarcar que precisament
els representants del món local, els
22

alcaldes i les alcaldesses, hem mostrat de manera reiterada la nostra
disposició a organitzar-nos per acollir aquestes persones. Estem preparats per fer-ho des de fa mesos. I
ho estem perquè, com en tot el que
afecta el benestar i la qualitat de
vida de les persones, som la primera porta del servei públic oberta a la
ciutadania. No tenim cap dubte de
la complexitat de la situació, som
conscients que és difícil abordar
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Acte de lliurament del 36è Premi per la
Pau a l’alcaldessa de Lampedusa i Linosa,
Giuseppina Nicolini, atorgat per la Diputació de Barcelona i l’Associació per a les
Nacions Unides (ANUE) el passat mes de
març. Crèdit: Judit Contreras/ Diputació
de Barcelona

aquest repte, però no és menys cert
que els governs locals som especialistes a desplegar polítiques concretes i eficaces d’atenció a la diversitat, la integració i la cohesió social.
Perquè és justament això el que ens
exigirà l’acollida d’aquestes persones: polítiques d’atenció a grups
familiars sencers i amplis, amb
llengües i cultures diverses, amb
una situació econòmica inestable i
precària. I caldrà mantenir aquest

esforç de servei públic durant un
període de temps més o menys llarg,
ja que la crisi dels refugiats respon
a un escenari bèl·lic devastador que
no es preveu que se solucioni a curt
termini.
Les comarques de Barcelona,
amb els 311 municipis que hi pertanyen i els cinc milions i mig de
persones que hi viuen, són les abanderades d’aquest compromís amb
la solidaritat. I la Diputació de
23
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La Diputació destinarà 100.000 euros per ajudar de forma immediata als refugiats en la fase
d’itinerància. Crèdit:iStock.com / EOPITZ

24

#20

Barcelona, com a govern supralocal i eina
de cooperació amb
els municipis, com a
primera vegueria del
nou país que volem
construir, ha posat
en joc els seus recursos tècnics i financers
per facilitar als ajuntaments
l’acollida
dels refugiats. De la
mateixa manera que
recentment la Diputació de Barcelona ha
donat suport al poble
sahrauí, contribuint a
la campanya d’emergència des del món local amb motiu de les
greus inundacions que
van afectar els camps
de refugiats de Tinduf, liderada pel Fons
Català de Cooperació
al Desenvolupament,
hem tornat a implicar-nos amb el Fons i amb l’esmentat
Comitè per a l’acollida de les persones refugiades, amb una aportació
de 150.000 euros el passat novembre
destinats a la campanya de suport als
refugiats, que inclou accions d’assis-

tència en ruta i de sensibilització de
la ciutadania. Hem treballat, igualment, en la preparació de l’acollida
avaluant les disponibilitats dels municipis, estudiant com es gestiona
en altres països europeus, promovent i donant suport a la conscienciació social als nostres pobles i municipis mitjançant diverses recursos
educatius i de sensibilització, com
ara l’exposició “Refugiats, l’odissea
cap a Europa”, amb fotografies del
reporter Sergi Càmara, de la qual la
Diputació ha comprat els drets per
poder adaptar-la i fer-la itinerant
pel territori.
Estem preparats, doncs. El món
local està preparat. Ens ho va recordar, de manera ben clara i gràfica
Giuseppina Nicolini, l’alcaldessa de
Lampedusa, quan va visitar Barcelona el març passat per rebre el
XXXVIè Premi de la Pau que atorga l’Associació per a les Nacions
Unides a Espanya amb el suport
de la Diputació de Barcelona. La
senyora Nicolini va afirmar que els
6.500 habitants d’aquest poble sicilià, que només en els últims dos anys
ha salvat i acollit 300.000 persones
provinents de les rutes d’emigració
del nord d’Àfrica, no consideren que
hagin fet res heroic, sinó que senzi25
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llament han actuat solidàriament,
com tocava, segons la llei del mar,
la llei del Mediterrani, salvant de
morir ofegades les persones que fugien de la pobresa i de l’opressió. La
gent de Lampedusa, com la de Lesbos, com tants voluntaris que estan
treballant desinteressadament en
diversos llocs d’Europa, estan fent
que resulti extraordinari el que hauria de ser normal: aplicar els valors
de la civilització que va sorgir, precisament, a la riba del Mediterrani.
No podem admetre que la imatge
de milers de persones amuntegades
en camps d’acollida precaris es converteixi en normal a l’Europa que
ha fet dels valors, la llibertat i els
26

drets humans la seva bandera. No és
aquesta l’Europa que volem. No és
l’Europa, per descomptat, que vol
el món local, un món des del qual
es poden canviar moltes coses, capgirant les inèrcies paralitzants que
estem veient en els nivells de govern
més allunyats de les persones.
És necessari introduir la perspectiva global que aportem les ciutats unides. Global, sí, perquè subscric el punt de vista de Benjamin
R. Barber, l’autor de Si els alcaldes
governessin el món, quan diu que
“els governs locals només funcionen
quan els alcaldes d’arreu del món
col·laboren els uns amb els altres i les
ciutats forgen xarxes que permeten
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accions en comú. Els nous reptes globals també exigeixen solucions locals
aplicades localment. Les ciutats connectades en xarxa són més efectives
que les ciutats que actuen soles, i
permeten que els alcaldes comparteixin les actuacions amb més èxit,
convertint així el món en el seu propi
laboratori urbà”. Com escriu Barber,
“quan Alemanya creix, Polònia es fa
més petita, però Berlín i Varsòvia poden créixer i prosperar alhora”. En
efecte, els interessos locals al capdavall resulten, paradoxalment, més
oberts, més solidaris, més fraternals
que no pas els interessos territorials
que esgrimeixen sovint els Estats i
que es troben darrere el mercadeig

de xifres de refugiats que es retreuen
els governs de la Unió per tal d’eludir
responsabilitats. Ara per ara, davant
d’aquests governs superats per la crisi dels refugiats, l’Europa de les ciutats és una sòlida realitat i una ferma
esperança en la defensa dels valors
que ens han definit col·lectivament
al llarg de l’últim mig segle. Una valors irrenunciables i sense els quals
Europa deixaria de ser Europa.

Mercè Conesa i Pagès
Presidenta de la Diputació
de Barcelona
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Vivienda;

¿derecho social o
producto especulativo?

E

n julio de 2015, después de
una dura crisis que había
azotado a miles de familias desarraigándolas de su
hogar, el Parlament se hacía eco del
clamor de una mayoría ciudadana.
Nacía la Ley 24/2015 por unanimidad. Dicha ley recogía los preceptos
más importantes de la ILP contra los
desahucios que recibió 143.380 fir28

mas. Entre las novedades más importantes, el derecho a recibir una oferta
obligatoria de alquiler social antes del
desahucio, el derecho a recibir ayudas
para el pago del alquiler, el derecho a
ser realojado, o el derecho de las administraciones de obtener cedidos
durante tres años los pisos vacios de
los bancos para aquellas familias con
necesidades de vivienda.
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La presión ciudadana llevó a modificar algunos de los devastadores
efectos que, sobre la vivienda y el
incremento artificial de su precio,
produjo la ley de liberalización del
suelo. El gobierno de Mariano Rajoy
presentó un recurso de inconstitucionalidad que cuestionaba más de
la mitad del articulado y asestaba
un golpe mortal al corpus central

de la buena ley que anteponía la vivienda como un derecho social antes
que como una propiedad o un bien
exclusivamente privado. La ley catalana reforzaba la mediación previa
al juicio de desahucio, pero el recurso
lo anula para preservar la ley procesal, única en el conjunto del estado, a
cargo claro, del derecho que protegía
al débil.
29
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El recurso evita que se pueda
cancelar la deuda con la entrega del
activo, una demanda que suponía el
auténtico caballo de batalla de la lucha ciudadana que impulsó la ILP y
que vuelve a poner la soga en el cuello de aquellos que, aun perdiendo
la vivienda, no sufragaran su deuda
con el sector más subvenionado de
nuestro país, el financiero. Otro de
los retrocesos es que los grandes tenedores de pisos podrán mantener
vacíos por el tiempo que les plazca
sus viviendas, ya que no tendrán la
obligación de ofrecerlos en alquiler
social si permanecen en desuso durante prolongados espacios de tiempo. La ley 24/2015 recogía, también,
una de las soluciones a los deshaucios. Ante el impago, el inquilino
tenía la posibilidad de acogerse a
un alquiler social que el propietario
debía ofrecer de forma transitoria.
Ése aspecto suponía un avance en
la concepción de la vivienda como
derecho, y no como bien con el que
especular. El recurso y la posterior
suspensión, suponen un retroceso
en el derecho a la vivienda. Un derecho fundamental que da acceso a
otros derechos. Sin vivienda, no hay
autonomía personal, y sin autonomía personal es muy dificil hablar
de bienestar y de dignidad de la
30

persona. Como nos recuerda Kant,
la dignidad es un atributo humano
que nos remite a la persona como finalidad, no como instrumento.
En materia de vivienda se ha
legislado desde su acepción de propiedad, y ello a costa de limitar su
acceso o de negar directamente el
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derecho, utilizando a las personas
como un producto más de un sistema
económico e institucional que ignora
su resposabilidad del interés general.
Oriol Illa
Presidente de la Mesa
del Tercer Sector
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Xarxa d’alcaldes i
alcaldesses per la
pau de Catalunya

L

’assemblea general de la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses
per la Pau de Catalunya, celebrada a Gavà el passat mes de
juliol, va marcar una nova fita en
el compromís del municipalisme català amb la cultura de pau i amb el
foment de la convivència. A partir
de l’impuls de la comissió executiva,
formada pels alcaldes i alcaldesses
de Cervera, Figueres, Gavà, Granollers, La Garriga, Manlleu, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de
Gramenet i Vallromanes, la Xarxa
32

es posa en marxa amb uns objectius
i un pla de treball que s’anirà desenvolupant en el decurs del proper
any i mig.
Estructurar el municipalisme
per la pau a Catalunya és un objectiu que hem pogut assolir gràcies a la
feina que, de fa anys, es duu a terme
des de moltes ciutats i molts pobles
de Catalunya en programes d’educació i sensibilització vers la cultura
de pau. Una tasca que és compartida amb entitats i ciutadania. Que
és possible perquè compta amb el
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suport de diverses institucions. En
aquest camí ens han acompanyat
l’Associació Catalana de Municipis,
la Federació de Municipis de Catalunya i el Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament i la Diputació
de Barcelona.
La Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya està
formada actualment pels 200 municipis que són membres de Mayors
for Peace, un nombre que de ben
segur creixerà amb la incorporació
de nous pobles i ciutats. A més del

programa de treball propi, també
col·laborarà amb la Xarxa internacional i la resta de ciutats membres
en els projectes conjunts.
Mayors for Peace és una organització mundial que agrupa més
de 7.000 ciutats de 161 països i regions, que representen mil milions
de persones i comparteixen l’objectiu de treballar en favor de la pau i
el desarmament. Aquesta xarxa de
municipis treballa, conjuntament
amb altres organitzacions, perquè
el món s’alliberi de l’amenaça nu33
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clear, perquè mai més ningú hagi de
patir les terribles conseqüències de
l’explosió d’una bomba atòmica. És
l’agrupació de municipis més gran
del món que reclama que les ciutats
i la ciutadania no poden ser objectius de la violència, que expressen la
seva solidaritat amb les ciutats japoneses d’Hiroshima i Nagasaki en
la seva lluita per a l’abolició de les
armes nuclears.
La Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la pau de Catalunya impulsarà la feina que es fa des de pobles
i ciutats per construir un món que
rebutgi la violència i les desigualtats.
Per alçar la veu en defensa dels Drets
34

Humans. Per denunciar els bombardejos contra pobles i ciutats. Per recordar les víctimes i reclamar que
mai més la població civil sigui qui
més pateixi les conseqüències dels
conflictes armats. Per establir línies
de cooperació i compartir recursos.
Una xarxa al servei de la societat, que treballa conjuntament amb
la ciutadania per una societat més
justa i solidària. Ciutats respectuoses amb la diversitat, promotores
del civisme, que garanteixin la cohesió. Que promoguin la justícia i
combatin les desigualtats. Que facin de l’educació una eina fonamental per construir un món millor.
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Una Xarxa solidària, que recull
la llarga tradició i la bona feina que
de fa temps duen a terme els municipis catalans en l’àmbit de la solidaritat i la cooperació al desenvolupament. Perquè Drets Humans,
Pau i Desenvolupament són elements que van estretament lligats.
Així ho reconeix Nacions Unides i el
seu Secretari general Ban-ki Moon,
referint-se als Objectius de Desenvolupament Sostenible i convidant
tothom a adherir-se a la celebració
del Dia Internacional de la Pau el 21
de setembre: “El desenvolupament
sostenible contribueix de manera decisiva a dissipar i eliminar les
causes de conflicte, a més d’assentar
les bases per a una pau duradora.
La pau, a la vegada, consolida les
condicions que calen per al desenvolupament sostenible i mobilitza
els recursos necessaris que permeten a les societats desenvolupar-se
i prosperar” (http://www.un.org/es/
events/peaceday/).
Des del convenciment que els
problemes globals només tenen solució si s’aborden, també, des de
l’àmbit local, reforçarem el treball
en xarxa amb altres territoris i amb
altres agrupacions de municipis.
Des de les ciutats hem après a des-

envolupar una forma molt especial
de diplomàcia, basada en compartir
objectius i projectes. Promourem la
diplomàcia de les ciutats, el diàleg
entre cultures i entre pobles. El món
global que volem necessita que les
ciutats d’arreu es parlin.
Per això impulsarem una xarxa
de ciutats per la Pau a la Mediterrània i ens proposem organitzar una
Conferència de Ciutats per la Pau
en el marc dels Jocs de la Mediterrània que tindran lloc a Tarragona el
proper any. Volem sumar al projecte
representants de totes les ribes del
nostre mar, perquè tenim la responsabilitat d’actuar com a veu de les
ciutats davant els conflictes que pateixen milers de persones a l’entorn
de la Mediterrània. Perquè això és
el que ens demanen els ciutadans i
les ciutadanes, des de la solidaritat
i des de la voluntat de construir un
futur millor.

Josep Mayoral
Alcalde de Granollers
Vicepresident de Mayors for Peace
President de la Xarxa d’Alcaldes i
Alcaldesses per la Pau de Catalunya
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La cooperació
catalana en el nou
context global

L

’octubre de 2015, les Nacions Unides celebraven els
seus setanta anys de vida.
En el seu Informe anual, el
Secretari General, Ban Ki-moon,
en feia un balanç agredolç. Efectivament, la humanitat ha aconseguit conjurar el conflicte global: no
s’ha repetit una guerra mundial,
com les dues que van donar lloc a la
creació de l’Organització mundial, i
s’ha evitat una guerra nuclear, que
hagués tingut conseqüències absolutament devastadores. S’han fet
36

grans progressos en la construcció
de les bases a llarg termini de la pau,
milions de persones han sortit de la
pobresa extrema, han progressat els
drets humans, el dret i la justícia internacionals, i pràcticament ha culminat el procés de descolonització.
Tanmateix, és també evident
que la promesa d’un món més segur,
pròsper i just oberta per la fi de la
guerra freda, allà pels volts de 1990,
no s’ha fet realitat. No hem pogut
construir una veritable institucionalitat mundial, que coordini els
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esforços dels pobles i dels estats, tot
bastint una autoritat internacional
capaç d’afrontar amb èxit els vells i
els nous problemes globals. En dóna
fe el fet que, en els darrers dos anys,
hi ha hagut més persones desplaçades que en cap altre moment des de
la segona guerra mundial. Milions
de persones a l’Afganistan, la República Centreafricana, Darfur, la
República Democràtica del Congo,
Gaza, Líbia, l’Iraq, Mali, Somàlia,
Sudan del Sud, la República Àrab
Síria, Ucraïna i Iemen s’han vist

amenaçades directament per la
guerra, el conflicte armat, i en alguns casos per les tàctiques brutals
d’extremistes violents com Boko
Haram o Daesh. Ha continuat la
violència sexual contra les dones i
contra les nenes, especialment en
situacions de conflicte, on s’ha consolidat com a arma de guerra.
En l’àmbit econòmic i social
veiem com les desigualtats, lluny
de reduir-se, estan assolint xifres
sense precedents. És ja objecte de
consens l’estimació que l’1 % més
37
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ric de la població mundial acumula
més que el 99 % restant. La bretxa
ja no és entre països, sinó entre persones: la desigualtat entre les rendes és la veritable amenaça per al
desenvolupament humà, en afeblir
la cohesió social i perjudicar el conjunt de les poblacions –tot i ser-ne
les capes més vulnerables qui en reben les conseqüències més severes–.
Milers de persones, especialment infants, continuen morint a causa de
malalties curables, pateixen desnutrició i manca d’accés a l’educació,
i es veuen obligades a viure en situacions inacceptables de privació,
discriminació, por i falta d’oportunitats i expectatives. La degradació
ambiental, la contaminació i l’esgotament dels recursos continuen imparables arreu del món, i l’amenaça
del canvi climàtic tot just comença
a mostrar la gravetat dels seus impactes. En un món cada cop més
accelerat i interconnectat les velles
dificultats han de conviure amb les
noves, i els problemes s’han tornat
més complexos.
Front aquesta realitat, el setembre de 2015 la comunitat internacional va fer un avenç important, en
dotar-se d’un nou marc que mesura
els seus progressos en la lluita contra la pobresa i per una vida més
38

digna: es tracta dels objectius de
desenvolupament sostenible (ODS),
que donen continuïtat als objectius
del desenvolupament del mil·lenni
(ODM). En els ODS convergeixen
dues grans agendes mundials: la de
la sostenibilitat (des de Rio, 1992,
passant pel COP 21 de 2015) i la del
desenvolupament (amb la fita dels
ODM, 2000), i seran també una referència central per a l’agenda de
la urbanització (Habitat III, Quito
2016). Els ODS constitueixen un
programa unificat per a tothom,
incloses les persones, el medi físic i
els sistemes de suport a la vida. Per
això parlem de béns públics globals,
perquè ens hem posat d’acord en
una carta d’objectius per a tots i totes, inclòs el planeta.
La cooperació al desenvolupament, en tant que instrument per
assolir aquesta agenda global, s’ha
d’adaptar al nou context. Fins ara,
l’anomenat debat sobre l’eficàcia
del desenvolupament –en el qual
Catalunya ha vingut participant
activament– havia estat essencialment tècnic, tot abordant qüestions
com ara les condicions d’èxit de la
cooperació, les seves modalitats de
finançament, o l’elegibilitat de la
despesa en AOD. Tanmateix, concorren en aquest 2016 una sèrie
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d’elements i de tendències que sens
dubte estan repolititzant el debat i
eixamplant-ne els límits: l’augment
de la cooperació Sud-Sud, i l’aparició de nous actors (clarament Xina i
Índia) amb actuacions d’alt impacte, però fora de les regles de l’AOD;
l’evidència que els fluxos de capital
privat (inversió, activitat comercial)

són en gairebé tots els casos més
grans que el flux d’ajut oficial, i que
tenen igualment una gran capacitat
d’impacte en el desenvolupament
dels receptors; la permanència de
situacions greus i estructurals, que
requereixen esforços especials, com
ara la problemàtica dels països menys avançats, o les crisis de llarga du39
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rada; la desigualtat creixent, que
pot augmentar amb el creixement
econòmic, i portar a noves situacions de pobresa; la necessitat d’actuacions especialment decidides, i
que mobilitzin una diversitat d’esforços, per a la transició cap a economies verdes; la necessitat de donar respostes urgents a problemes
humans gravíssims –com els de les
40

persones que cerquen refugi a Europa, a través del Mediterrani–; i les
qüestions de gènere, com a element
transversal i clau per revertir situacions de desigualtat i avançar en el
desenvolupament de les persones i
dels col·lectius.
Es tracta sens dubte d’un món
més complex, on es fa alhora més
evident que mai la connexió entre
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les agendes de la pau, del desenvolupament i de la sostenibilitat. I on
veiem també la necessitat de combinar accions de curt, mig i llarg termini, on trobin lloc les necessitats
d’assistència humanitària, la construcció de capacitats institucionals
i tècniques, i l’enfortiment del teixit
social que sustenten la governança
democràtica i els drets humans.
Ho veiem des de Catalunya, que
no és una mera espectadora d’aquesta realitat sinó un agent compromès.
Els quinze anys transcorreguts des
de l’aprovació –per unanimitat del
Parlament– de la Llei de cooperació
al desenvolupament han servit per
consolidar aquesta política pública, i són també un període de canvis profunds a la nostra societat. El
teixit associatiu català, tradicionalment actiu, s’integra avui en una
societat civil globalitzada i en xarxa. La solidaritat, com a motor de
la cooperació, es veu enfortida per
altres factors i lligams: els desplaçaments i els intercanvis laborals,
científics i culturals; les migracions
i el codesenvolupament; i en general la multiplicitat d’interaccions
d’una societat que s’ha internacionalitzat, en tots sentits. Catalunya
és avui la seu d’organismes internacionals, d’ONGD amb gran capaci-

tat i abast, i de centres de recerca
i de producció de coneixement de
referència mundial, en matèria de
relacions internacionals i desenvolupament.
En aquest marc interdependent,
i des d’aquesta experiència i aquests
canvis recents, el compromís del Govern és projectar i donar a conèixer
les capacitats de Catalunya, com a
país responsable i compromès en
la construcció de les respostes a les
veritables amenaces del segle XXI.
Un compromís que implica la col·laboració estreta amb els organismes
multilaterals, les administracions
públiques i les organitzacions socials que ja estan treballant en
aquesta línia, i que ha de significar
també que el conjunt de la nostra
acció exterior contribueixi als grans
objectius de la seguretat humana, la
justícia global i el desenvolupament
sostenible, tot fent visible el paper
d’una Catalunya Estat com a catalitzadora i impulsora de processos
d’innovació i transformació positiva
de les relacions internacionals, i implicada de forma activa i responsable en els afers globals.
La decisió de crear una unitat
d’afers exteriors amb rang de departament és un element central per a
aquest objectiu. Un departament
41

Actuacions i cooperació

que permet millorar l’articulació i la
consolidació del conjunt del sistema
català en matèria de cooperació al
desenvolupament, pau i drets humans, amb organismes clau com ara
la Direcció General i l’Agència de
Cooperació al Desenvolupament, el
Memorial Democràtic, l’Institut Català Internacional per la Pau, el Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible, o l’Institut Europeu de la
Mediterrània, entre d’altres.
El Departament d’afers i relacions institucionals i exteriors i
transparència assegura que l’actuació de cooperació de la Generalitat
ocupi un lloc més central dins la projecció exterior, política, del Govern.
No és aquesta una qüestió limitada
a la coordinació de polítiques, sinó
de creació d’identitat i de projecció
d’un perfil propi; Catalunya vol parlar al món de pau, de drets humans,
de memòria i de desenvolupament.
Són qüestions estretament relacionades amb l’acció exterior, que ens
proposem siguin part destacada de
la imatge de Catalunya al món, i esdevinguin trets definidors del nostre
rol en el context internacional: de la
marca Catalunya.
Un departament, també, que
acosta a la projecció exterior i a la
cooperació les relacions institu42

cionals, la participació i la transparència –elements que ens ajuden
a construir aquest perfil internacional innovador, compromès i responsable–, alhora que lidera i consolida
les relacions amb organitzacions
governamentals internacionals amb
seu a Catalunya, consorcis i iniciatives amb participació governamental, i centres d’estudis i recerca internacionalistes.
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Aquests canvis profunds –en la
situació internacional, en la problemàtica del desenvolupament i de
la cooperació, en la societat catalana, i en la pròpia organització governamental– emmarquen la voluntat
del Govern d’afrontar amb la màxima ambició i sentit de la responsabilitat aquest nou mandat –sens dubte
decisiu–, en l’àmbit de la cooperació
al desenvolupament i la promoció

de la pau. Alguns d’aquests canvis
han tingut lloc molt recentment,
després de l’aprovació, l’abril de
l’any passat, del Pla director 20152018. Per això, la promoció de la
visió d’aquest Pla –Catalunya, país
compromès i responsable, aspira a
un món més lliure, just, igualitari,
sostenible, equitatiu i en pau, on
els drets humans siguin respectats,
protegits i garantits– ens ha de portar necessàriament a actualitzar-ne
els instruments i les metodologies.
La crisi dels refugiats al Mediterrani il·lustra, per ella mateixa,
la problemàtica greu sobre la qual
Catalunya, a través de la seva cooperació pública, té la voluntat decidida d’actuar. El conflicte civil
a Síria, que va començar fa cinc
anys, ha causat 270.000 morts i el
desplaçament de gairebé cinc milions de persones. De la mateixa
manera que dèiem que l’escenari
més devastador per al medi ambient és una guerra nuclear, de nou
veiem com la pitjor situació per al
desenvolupament humà –per a la
realització d’una vida plena i l’assoliment de les possibilitats personals– és un conflicte armat. La
ineficàcia dels mecanismes internacionals de prevenció i de gestió de
conflictes, i unes actituds oportu43
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nistes, canviants i finalment irresponsables, per part dels estats més
implicats, han portat a una situació
duríssima, que es descriu per ella
mateixa, i que té unes víctimes clares en la població civil siriana. Els
refugiats deixen el seu país no per
cercar noves oportunitats, sinó per
evitar el perill, absolutament real i
directe, de ser víctima de les tàctiques d’atac a les poblacions, instrumentals i indiscriminats, que estan
emprant les forces en conflicte.
En el moment present, la cooperació catalana ha de contribuir
a donar respostes immediates a les
necessitats d’aquestes persones
que cerquen refugi i protecció; però
també ha de ser activa en la prevenció del conflicte, i en el treball per a
la seva resolució. Per a nosaltres, el
foment de la pau i la cooperació al
desenvolupament són dues formes
de treball per a una única realitat.
Les amenaces a la pau i la seguretat
són, certament, multidimensionals.
La privació –humana i ambiental–
és una font clara de conflicte, que
pot esdevenir violent. La voluntat
de la cooperació catalana és liderar
la creació d’un perfil alt de Catalunya en matèria de treball per la pau
i la seguretat humana, a nivell global. A aquesta voluntat respondrà,
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el 2016, una iniciativa de treball
amb els països mediterranis on està
tenint més impacte el desplaçament
de persones, per causa del conflicte
armat a Síria: Líban, Turquia i Jordània, que es desplegarà de forma
consorciada amb altres actors –catalans, internacionals i locals–.
Per últim, ens fem ressò de la
voluntat política, expressada nítidament pel Conseller responsable
dels afers exteriors, de concórrer als
espais de la governança global amb
una veu pròpia, i de fer-hi aportacions de valor i significatives. Per a
la cooperació al desenvolupament,
això vol dir sobretot transitar des
d’un rol de donant envers un altre
de més polític, impulsor d’iniciatives i de discurs internacionals. Un
rol que permeti la presència enfortida en els espais multilaterals rellevants, efectivament amb una veu
pròpia, i la translació a Catalunya
de les seves tendències principals.
La voluntat és la d’enfortir, des de
la nostra especificitat i amb els nostres recursos, el multilateralisme, la
institucionalitat i la governabilitat
internacionals, la prevalença del
dret internacional i la solució pacífica de les controvèrsies. I fer-ho
a través de propostes i de fórmules
innovadores, i amb aliances múlti-

#20

ples: des de les pròpies organitzacions intergovernamentals als moviments de base, passant pels estats
i pels governs no centrals, les ONG
locals i internacionals, i els sectors
del coneixement tècnic i la recerca
científica.
El moment, certament crucial,
que viu Catalunya ens crida a fer
realitat la visió de la Llei de cooperació: una visió que aposta per una
política pública concertada amb
el conjunt d’actors catalans. Que

orienti, progressivament, la cooperació del conjunt d’administracions
públiques, i que sigui alhora complementària i impulsora de les iniciatives cíviques de solidaritat.

Manel Vila
Director General de
Cooperació al
Desenvolupament
del Govern de la
Generalitat de Catalunya
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Projectes en marxa

2015-2016
AMÈRICA CENTRAL
Campanya de formació per al
treball digne per a tots i totes
(2015-2016)
Descripció:
El projecte correspon al tercer any
de l’ETD (Escola per al Treball Digne) del Salvador, durant aquesta
etapa el procés de formació va dirigit a 400 líders socials i sindicals de
l’àrea metropolitana de San Salvador, dels quals el 40%, com a mínim, seran dones i com a mínim el
50% seran menors de 35 anys.
Es pretén que els líders sindicals
i socials participants siguin capaços
de promoure i explicar al seu entorn
en què consisteix el treball digne i
implementar estratègies concertades, entitats socials i sindicats, per
tal d’avançar en el seu assoliment.
46

A més de les accions formatives
es faran actes de sensibilització a
través de jornades i seminaris sobre treball digne on participaran
experts en els àmbits del dret del
treball, dels recursos humans, de representants de l’Administració, etc.
Àmbit d’actuació:
Enfortiment sindical.
Socis locals:
Confederació de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un
Nou El Salvador (INELSA).
Entitat finançadora:
Ajuntaments de Santa Coloma de
Gramenet, Vilafranca del Penedès ,
Igualada i Vilanova i La Geltru.
Durada:
De l’1 de novembre del 2015 al 30 setembre de 2016.

#20

Escola Itinerant per al Treball
Digne d’El Salvador
Descripció:
El projecte consisteix a posar en
marxa un nou curs de l’EITD, Escola Itinerant pel Treball Decent, a
El Salvador, que atendrà més de 400
líders sindicals i socials, amb un 40%
de dones com a mínim. L’EITD, consisteix bàsicament en un vehicle per
a transportar el personal de l’escola
i els materials didàctics, un conductor permanent que es farà càrrec del
manteniment i cura del vehicle, un
director de l’EITD, i quatre formadors/res que també formaran part de
l’equip de formació de l’Escola per al
Treball Digne, ETD, i que impartiran cursos de manera rotatòria a cinc
regions del país.

L’escola actuarà en els cinc departaments del país on la CTD, els
sindicats adherits i les organitzacions socials adherides a l’EITD
volen estendre els seus programes
formatius. En aquest sentit, l’escola oferirà programes de formació sindical de forma seqüencial,
aportant als seus alumnes (líders
sindicals i socials o amb possibilitat real de ser-ho), els instruments
i mitjans necessaris per exercir la
tasca sindical i social que els permeti avançar en els objectius d’assoliment del treball digne a la seva
regió, amb la màxima garantia i
efectivitat. L’Escola Itinerant està
pensada per assolir la formació de
300 alumnes per any, amb un mínim de 12 hores de formació en dos
mòduls formatius.
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Àmbit d’actuació:
Enfortiment sindical.
Socis locals:
Confederació de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un
Nou El Salvador (INELSA).
Entitat finançadora:
Ajuntament de Granollers, Mataró,
Sant Andreu de la Barca i Esplugues de Llobregat.
Durada:
De l’1 d’octubre del 2015 al 30 setembre de 2016.

Campanya «Dona, joves i
treball digne» a El Salvador
Descripció:
Consisteix en la implementació
d’una campanya de formació de 17
cursos, sobre contingut i elements
bàsics del treball digne, dirigida
a 340 dones i joves pertanyents a
diverses organitzacions sindicals i
socials. És part de les accions prioritàries que es divulguen entre els
països membres de l’Organització
Internacional del Treball (OIT) i
també de la Confederació Sindical
Internacional (CSI).
El projecte està orientat específicament a la formació de dones i
joves organitzats, i se’ls ofereix els
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instruments i eines necessàries per
exercir millor la seva tasca sindical i
social, amb efectivitat i eficàcia.
Aquesta campanya es realitzarà
en diversos municipis de l’interior
del país i a la capital. La durada de
la campanya és de 6 mesos i oferirà
una formació inicial especialitzada seqüencial a dones i joves, provinents de diverses regions del país.
Els temes a impartir, giraran al voltant del treball digne i de la seva implementació a El Salvador.
La campanya prioritzarà les
dones en almenys un 60 per cent.
Aquest projecte és part integral de
l’Escola per al Treball Digne, però
té els seus propis objectius i dinàmica de treball i horaris adaptats als
territoris participants.
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Àmbit d’actuació:
Enfortiment sindical.
Socis locals:
Institut per un Nou El
Salvador (INELSA).
Entitat finançadora:
Ajuntament de Lleida.
Durada:
De l’1 de març al 30
d’agost de 2016.

Escola de Cuina pel treball
digne d’El Salvador
Descripció:
El projecte consisteix en la implementació d’una escola de cuina
itinerant, que servirà per a l’aprenentatge i integració laboral de dones procedents del sector informal
de l’economia de San Salvador i
de diversos departaments del país
i integrades a la Xarxa de dones
pel Treball Digne, promoguda per
INELSA i les centrals CTD i CATS.
El vehicle per al transport ja
està disponible i sota control i gestió
d’INELSA, contrapart principal
d’aquest projecte. A partir d’aquí,
caldria equipar el vehicle com a cuina itinerant, dotant-la de tot l’ins-

trumental per a 20 alumnes, així
com del material necessari per a les
sessions formatives ( 4 mòduls de
formació en cuina i fleca i 12 mòduls
de formació bàsica per cuinar de
manera sana i nutritiva)
Pel que fa al personal, fa falta
una mestra cuinera, una ajudant i
del conductor del vehicle, així com
del coordinador responsable de
l’Escola de Cuina. Així mateix, es
fa necessari sufragar les despeses de
combustible i de manteniment del
vehicle.
El projecte té com a destinatàries 236 dones del sector informal,
preferentment mares solteres, que
ja posseeixen una parada de cuina
al carrer, i les que volen iniciar la
seva activitat emprenedora oferint
menjars. La cuina, a més de formar,
oferirà menjars nutritius i a baix
cost a totes les alumnes de la Xarxa
de Dones per al Treball Digne, que
es formaran paral·lelament amb les
alumnes de l’Escola de Cuina en les
diverses itineràncies pels departaments del país.
L’Escola de Cuina beneficiarà
també els treballadors i treballadores de les organitzacions participants en el projecte, residents en
les localitats on s’anirà desplegant
l’escola de cuina, que han d’afron49
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tar diàriament un alt cost per una
alimentació que no ofereix garanties de salubritat ni és suficientment
nutritiva.

Creació i capacitació de la
xarxa de líders socials per al
treball digne a El Salvador.
Fase II

Àmbit d’actuació:
Formació ocupacional.
Socis locals:
Confederació de Treballadors
Democràtics (CTD) i Institut
per un Nou el Salvador (INELSA).
Entitat finançadora:
Diputació de Lleida.
Durada:
De l’1 de febrer de 2015 al 15 desembre de 2015.

Descripció:
El projecte consisteix a sensibilitzar i formar dones líders d’associacions comunals, socials i del sector informal en els principis i continguts
que constitueixen el treball digne
promogut per la OIT i la Confederació Sindical Internacional (CSI),
que ha estat subscrit pel govern
d’El Salvador el 2007, i que també
compromet les organitzacions em-
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presarials i sindicals que formen
part de la OIT.
Amb aquesta formació es pretén, d’una banda, que les participants siguin capaces de promoure
i explicar en el seu propi entorn en
què consisteix el treball digne, i portar endavant els plans per a la seva
implantació efectiva a través de la
creació d’una xarxa de dones capdavanteres socials.
En total es faran 25 sessions formatives on participaran 500 dones representants d’associacions de dones.
Àmbit d’actuació:
Enfortiment sindical i social,
organització sector informal.
Socis locals:
Institut per un Nou e
l Salvador (INELSA).
Entitat finançadora:
Ajuntament de L’Hospitalet
de Llobregat.
Durada:
De l’1 de maig al 10 de desembre de
2016.

ÀREA MEDITERRÀNIA
«Campanya pel Treball Digne
(TD)» adreçada als i les joves
líders sindicals i socials de les
ciutats de Tànger i Tetuan
Descripció:
Amb aquest projecte bianual es
pretén millorar l’exercici dels drets
laborals dels treballadors/es de Tànger i Tetuan de forma igualitària i
d’acord amb la legislació nacional
vigent en matèria de dret del treball.
Aquest és un projecte de continuïtat respecte a l’anterior dut a
terme amb èxit l’any 2013 al voltant
de la difusió i aplicació del concepte
internacionalment reconegut i reivindicat de «treball digne». Es vol
seguir treballant en les línies d’enfortiment de capacitats de joves líders socials i sindicals i de les dones
treballadores.
Això es vol aconseguir a través
de dues línies principals d’actuació
que són, per una banda, un recorregut formatiu general i especialitzat
adreçat a joves i dones treballadors/
es i sindicalistes i, per l’altra, una
campanya oberta i contínua cap a
la ciutadania, actuacions que involucraran com a beneficiaris directes
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almenys 6.680 persones entre la ciutat de Tànger i la de Tetuan.
Més específicament, l’avaluació
del projecte anterior i les sessions
participatives realitzades amb la
contrapart FDT per identificar les
noves necessitats han posat de manifest la importància de poder:
1) Augmentar les capacitats i
els coneixements dels i les joves
líders en matèria de comunicació, negociació i drets i deures
del codi del treball del Marroc
per incidir millor en la defensa
dels drets laborals a Tànger i Tetuan.
2) Difondre i consolidar els
coneixements de la població
treballadora d’aquestes ciutats
sobre els seus drets, l’existència
del codi de treball i de l’estatut de la funció pública (textos
de referència, respectivament,
per al sector privat i el públic) i
la importància del diàleg social perquè la població sigui més
conscient i activa en l’exigència
i defensa dels seus propis drets.
Per assolir aquests objectius, i al
llarg de tot aquest primer any, s’han
realitzat 18 sessions de formació
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amb diferents metodologies, totes
participatives, on 308 dels i les líders
que hi han assistit s’han capacitat
també per ser agents multiplicadors, en les seves estructures sindicals o en els seus centres de treball,
de tot el que van aprenent.
Cal assenyalar que enguany també s’han dut a terme 5 seminaris
especialitzats on han participat representants d’UGT i CCOO, en què
s’han posat en comú experiències,
coneixements i pràctiques de defensa dels drets bàsics entre sindicalistes i treballadors/es de Tànger, Tetuan i Barcelona. Hi han participat
330 sindicalistes.
També s’ha posat en marxa l’Escola de Formació de dones, on s’han
impartit tres mòduls formatius:
Dona i Codi de Treball, Dona i Acció
Sindical, i Enfocament de Gènere,
amb la participació de 127 dones
sindicalistes.
Ells i elles seran els/les que prepararan tots els materials de sensibilització i difusió (tríptics informatius; articles per a la premsa escrita
i de ràdio; materials per al festival al
carrer) que s’utilitzaran, al llarg del
segon any d’execució, per arribar a
informar, conscienciar i motivar la
ciutadania. D’aquesta forma, tot
allò que s’ha après serà retornat i

#20

compartit amb molts/es treballadors/es i sortirà dels espais tancats
de les organitzacions.
Àmbit d’actuació:
Promoció dels drets humans laborals.
Actor sindical local:
Federació Democràtica de Treballadors (FDT).
Entitats finançadores:
Ajuntament de Barcelona.
Durada:
De l’1 de desembre de 2014 al 15 de
gener de 2017.

Creació de l’Escola pel Treball
Digne del Marroc
Descripció:
El projecte consisteix en la creació
d’un centre formatiu que oferirà
programes de formació sobre treball digne a joves líders sindicals i/o
socials (o amb possibilitat de ser-ho)
aportant els instruments i les capacitats necessàries per poder exercir
la tasca sindical i social orientada a
la consecució del treball digne promogut per l’OIT i la CSI, i altres
organismes internacionals, així com
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l’aprofundiment de la participació
democràtica en el si de les organitzacions sindicals i societat civil.
Es preveu que el programa duri
quatre anys (de juliol de 2015 a juny
de 2019), essent aquest primer en
què es crearà la infraestructura en
què tenim com a prioritat: trobar,
reformar, condicionar i equipar un
espai adequat per encabir almenys
dues aules, una per a 50 persones i
una altra per a 30, dos despatxos per
a 6 persones (3+3); un dels quals es
convertirà en la nova seu de l’Oficina
Tècnica de Cooperació (OTC) que la
Fundació Josep Comaposada/Sindicalistes Solidaris té a Tetuan, que
són els encarregats del seguiment
tècnic i administratiu dels nostres
projectes a l’àrea mediterrània.
Amb l’ànim de contribuir a
l’apropament del sindicalisme, no
tan sols al món del treball sinó també de la societat en el seu conjunt,
un cop obert el centre i depenent
de la disponibilitat, també hi ha el
compromís ferm de les tres parts,
de posar a disposició de la «societat
civil» marroquina en general l’espai
de l’Escola per tal que s’hi puguin
dur a terme reunions, trobades i
qualsevol altre acte que l’espai pugui encabir, i obrir-lo així a la participació ciutadana.
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Àmbit d’actuació:
Enfortiment sindical.
Socis locals:
Federació Democràtica dels Treballadors (FDT), Confederació Democràtica dels Treballadors (CDT)
i Unió General de Treballadors del
Marroc (UGTM).
Entitat finançadora:
Ajuntaments de Sant Boi de Llobregat, Terrassa, el Prat de Llobregat, Gavà, Viladecans, Esplugues
de Llobregat, Granollers i Consell
Comarcal del Vallès Oriental.
Durada:
De l’1 de juliol de 2015 al 30 de juny
de 2016.

Suport als Centres de
Formació Ocupacional per
a joves a Larraix i de Tetuan
Marroc 2015/2016
Descripció:
Una vegada finalitzades les tres
primeres fases del Programa de
formació i d’inserció al mercat de
treball per als joves de la Wilaya de
Tetuan 2012-2016, s’ha valorat amb
els socis locals la necessitat, durant
el període 2015-2016, de continuar donant suport als centres sindicals per aconseguir que en un futur
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(2016-2017) els centres siguin autosuficients. En el cas de la Cambra
de Comerç i Indústria de la Wilaya
de Tetuan ja es troba en situació de
poder mantenir la seva activitat formativa autònomament.
Durant aquesta fase, cada centre funcionarà ja de manera autònoma i mantenint l’activitat formativa ocupacional iniciada en el
curs anterior, i mantindrà també la
formació-promoció sobre els drets
humans laborals (treball digne, codi
de treball, etc.).
Amb aquest projecte, la finalitat
fonamental és donar resposta a les
necessitats d’inserció laboral dels

joves formats al centre. El valor afegit que incorpora el projecte és precisament adaptar la formació a les
necessitats reals del mercat de treball local i garantir un acompanyament post-formació que possibiliti
«tancar el cercle» de la intervenció
amb una integració efectiva dels i
les joves a les empreses col·laboradores amb les activitats formatives
dels centres.
Els treballadors i treballadores
de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
donen suport financer al projecte
mitjançant el fons obtingut a través
del fons de vaga creat al si del seu
consistori.
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Àmbit d’actuació:
Formació ocupacional.
Socis locals:
Federació Democràtica dels Treballadors (FDT) , Unió General de
Treballadors del Marroc (UGTM).
Entitat finançadora: Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat i Ajuntament de Granollers
Durada: De l’1 de juliol de 2015 a
l’31 de juny de 2016.

CATALUNYA
Presentació del llibre Veus de
dones magrebines
Descripció:
Amb aquesta publicació es vol donar a conèixer la realitat de la situació de la dona treballadora del
Magreb mitjançant una anàlisi de la
situació sociolaboral, a més d’entrevistes a sis dones treballadores i sindicalistes del Marroc, Tunísia i Algèria, i la publicació de les conclusions
de la trobada de dones del Magreb
i Catalunya celebrada el novembre
de 2014 a Tunísia.
Àmbit d’actuació: Sensibilització.
Entitat finançadora: Ajuntaments de Granollers i el Prat
de Llobregat.
Durada: De l’1 de maig del
2015 al 30 desembre de 2016.
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Clàusula ecosolidària
Descripció:
Es tracta d’una campanya dirigida
als treballadors i treballadores de les
organitzacions sindicals i d’empreses
públiques i privades de Catalunya
perquè desenvolupin coneixements,
habilitats i hàbits de consum orientats a promoure la solidaritat i la
cooperació, així com a promoure un
model de desenvolupament sostenible. S’elaborarà una guia de cooperació sindical, la exposició “ Coopera-

ció sindical : solidaritat i compromís
“ i materials de suport (cartell, tríptic i cartografies de drets).
Àmbit d’actuació:
Sensibilització.
Entitat finançadora:
ACCD.
Durada:
desembre de 2013 a octubre de 2016.
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Cooperació
Sindical:
Solidaritat i
Compromís
L

a Fundació Pau i Solidaritat
de CCOO de Catalunya i la
Fundació Josep Comaposada Sindicalistes Solidaris de la UGT de
Catalunya duem a terme una campanya de sensibilització adreçada
als delegats i delegades i a l’afiliació
en general per explicar la cooperació
sindical al desenvolupament en un
context en què una part dels treballadors i treballadores posen en dub-
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te la utilitat, la necessitat o l’oportunitat de la cooperació internacional.
En aquest context, volem reforçar i difondre les raons per les
quals les organitzacions sindicals
actuen en l’àmbit de la cooperació i
quins resultats obtenen.
En un moment històric en el qual
la solidaritat és qüestionada per impulsos individualistes i xenòfobs,
hem de contraposar amb determina-
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ció la pedagogia ciutadana de la lluita compartida entre tots i totes.
La solidaritat no és compartir
excedents econòmics o materials,
sobrers en èpoques de bonança, sinó
que és la consciència comuna del
60
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vincle i la interrelació entre la
classe treballadora al món pel
que fa a les seves condicions de
vida i de treball.
És ara quan, més que mai,
hem de tornar a exercir, amb
plena consciència, la solidaritat internacional, expressant
preocupacions i lluitant en
contra dels grans desequilibris
causats pel capital i que ens
afecten a tots i totes.
La campanya consisteix en:
• L’elaboració i la distribució
d’una guia de cooperació sindical, fent especial incidència
en l’explicació de com participar en la cooperació des del teu
lloc de treball (clàusula ecosolidària, formació professional,
agermanament entre seccions
sindicals d’empreses NordSud, criteris de les aliances publicoprivades, etc.).

• Accions concretes de sensibilització a les empreses.
• L’elaboració i la distribució
d’una cartografia dels drets
(sèrie de tres mapes sobre les
greus violacions dels drets laborals i sindicals arreu del món,
sobre la desigualtat de gènere en
el món laboral i sobre la situació
del treball infantil).
El resultat final que volem aconseguir és que els treballadors i treballadores de les empreses públiques i
privades de Catalunya desenvolupin
coneixements orientats a promoure
la solidaritat i la cooperació, i passin
a l’acció col·laborant activament en
projectes de cooperació al desenvolupament.
Aquesta campanya compta amb
el suport de la Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament
(ACCD).

• L’edició d’una exposició de
caràcter itinerant (dues còpies,
itinerància simultània per tot
Catalunya).

Javier Martínez
Subdirector Fundació Josep Comaposada
Sindicalistes Solidaris

• Presentacions públiques de la
campanya a tot Catalunya.

Michela Albarello
Directora Fundació Pau i Solidaritat

61

Actuacions i cooperació

Desenvolupament
i Programari lliure:
Àfrica Opina.

U

n ex-president espanyol de
la dècada dels 90 explicava
amb frustració en les seves
memòries que quan viatjava a l’estranger no el creien quan afirmava que Espanya era una potència
mundial pel que fa a la industria
de l’automòbil, malgrat ser-ne un
dels principals fabricants. Perquè si
a una cosa es dedicava la industria
espanyola dels 90 era, sobretot, a fabricar cotxes.
Però de la mateixa manera que
Marroc o Tunísia no són potencies
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de la industria de les telecomunicacions malgrat acaparar “call centers” ni Bangla Desh és la nova meca
del “Pret à Porter” pel sol fet d’estar plena a vessar de tallers tèxtils
de les principals marques de roba a
nivell mundial, Espanya mai ha estat una potencia de la industria de
l’Automòbil. Per a ser-ho cal alguna cosa més que acumular fàbriques
atretes pels baixos costos laborals.
Fa falta ser un espai de creativitat,
innovació i desenvolupament tecnològic.
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Àfrica no és cap potencia mundial en la producció de programari. Es veritat que hi trobem algunes iniciatives rellevants, com ara
Ubuntu, una de les distribucions de
linux més populars i que té el seu
origen a Sud-Àfrica. Però l’Àfrica
sud-sahariana es perfila mica en
mica com el segon mercat més important del món en nombre d’usuaris de telefonia mòbil (346 milions
el 2017) i és el que creix més ràpid.
Això està portant alguns països com
Kènia o Uganda a posar en marxa

polítiques publiques encaminades a
disputar a la Índia el títol de centre
preferent per a la deslocalització de
centres de producció de programari
a escala mundial. Per a fer-ho compten amb els baixos costos laborals,
l’idioma i unes institucions educatives d’una qualitat cada vegada més
remarcable.
Però a l’Àfrica existeix una comunitat de professionals, intel·lectuals i militants de tot el continent
que lluiten per trencar amb la lògica
de convertir Àfrica en un espai des63
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tinat només a la deslocalització de
centres de producció atrets pels baixos costos laborals i que pressionen
per anar un pas més enllà. Agrupats
en la Free Software and Open Source Foundation for Africa (FOSSFA) el seu objectiu es lluitar per tal
d’afavorir el sorgiment de comunitats, empreses i solucions pròpies de
tal manera que Àfrica deixi de ser
dependent en l’àmbit de les noves
tecnologies i assumeixi un rol de lideratge en la proposta de solucions
als problemes propis del continent,
propostes basades en principis com
la solidaritat, la reciprocitat i la
transparència.
Les trobades bianuals d’aquesta associació, les IDLELO, s’han
convertit en un espai de pelegrinatge important per a tots aquells
desenvolupadors, tècnics i persones
partidàries d’una manera diferent
d’abordar la tecnologia. Des de la
primera trobada, realitzada a Sud
Àfrica el 2004, fins la darrera, celebrada a Uganda durant l’última
quinzena del passat mes d’Agost,
han transcorregut més de 10 anys
i 7 IDLELO i l’esdeveniment ha
anat guanyant en importància i en
participants. Aquests inclouen no
només programadors o enginyeres,
sinó tot tipus de perfils vinculats al
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món d’internet i les noves tecnologies com ara advocades, empresaris
o fins i tot polítics. I es que segons @
nnenna, secretaria general de FOSFFA i coordinadora regional per a
Àfrica de la World Wide Web Foundation, les IDLELO no tracten de
programació o d’economia, sinó que
el tema de fons d’aquestes trobades
son els drets humans i el desenvolupament.
La principal eina proposada per
FOSFFA en el marc de les IDLELO
es el programari lliure. Podem qualificar com a tal totes aquelles aplicacions que permeten a l’usuari no
només el seu ús lliure i sense limitacions sinó també l’accés al codi font,
la possibilitat de modificar aquest
codi sense restriccions legals i el
dret de distribuir lliurement les copies modificades sempre que aquestes també es distribueixin com a
programari lliure.
Segons @nnenna el programari lliure es un element de desenvolupament clau perquè possibilita
l’accés de les comunitats de programadors africanes a una gran quantitat de codi, cosa que els permet
de proposar solucions pròpies per al
continent a un cost mínim. Aquesta
es una pràctica oposada a la de les
grans multinacionals del sector, que
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no deixen accedir al codi dels seus
programes i que per tant mantenen
fora de l’abast d’aquestes comunitats l’adaptació o modificació de les
aplicacions a l’entorn local.
A més a més l’ús de programari
lliure permet un abordatge comunitari de la producció de nous programes. Això implica que tothom té
accés i pot col·laborar a millorar un
programa o aplicació o a crear-ne
de nous. I el que es més important,
que aquesta col·laboració deixa lloc
a la participació voluntària basada
en els principis defensats pel programari lliure (solidaritat, llibertat,
transparència) sense necessitat de
contraprestacions econòmiques. El
fet de que les millores s’hagin de revertir obligatòriament a la comunitat, la qual decideix fins a quin punt
les adopta o no, dota les comunitats
d’una gran eficiència i capacitat
d’innovació. Ambdues característiques expliquen el perquè FOSFFA
lliga programari lliure i desenvolupament; Al cap i a la fi l’ús de programes lliures no deixa de ser una
manera de reforçar les capacitats i
potencialitats d’Àfrica en front a les
pràctiques de les omnipotents multinacionals del sector, que condemnen
Àfrica a un rol perifèric en el procés
de producció de programari.

La dependència denunciada
per FOSFFA té a més a més implicacions econòmiques importants.
Segons @FrankTumwebazek, ministre de Tecnologies d’Informació i Comunicació d’Uganda, l’estat Ugandés paga 24 milions de $
anuals en llicencies per a utilitzar
aplicacions d’escriptori. Aquests diners: ¿no estarien més ben invertits
en desenvolupar el teixit productiu
i les capacitats locals en l’àmbit de
les noves tecnologies?. En aquest
sentit l’última edició #IDLELO7,
celebrada a Uganda aquest mes
d’Agost, ha estat significativa perquè per primera vegada el govern
i el conjunt d’institucions estatals
del país d’acollida vinculades a les
TIC s’han bolcat en recolzar l’organització de la trobada. Encara està
per veure si aquesta implicació tindrà conseqüències pràctiques a nivell legal i de polítiques públiques.
En tot cas el que es cert es que el
govern s’ha compromès a alliberar com a mínim 2 bases de dades
d’abast nacional en el marc de la
política nacional de transparència i
Open Data, un altre dels cavalls de
batalla de #IDLELO.
Però la possibilitat d’un canvi
real es veu dificultada per inèrcies.
Segons @ashifferaw, impulsor d’un
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grup que promou l’ús de programari
lliure a una de les escoles de programació més importants de Kampala, actualment els professionals del
sector no veuen el programari lliure com una opció a tenir en compte
quan s’embarquen en un projecte
senzillament perquè no figura entre
les eines en les quals s’han format i
es senten còmodes. Això es una conseqüència directe de la manca de
presencia de programari lliure en
els currículums de les escoles de formació professional i de les universitats.
Es significatiu per exemple el
fet que la principal escola de computació de kampala només imparteixi una certificació introductòria
al sistema operatiu linux (equivalent a LPIC1) i destinada bàsicament a aprendre l’ús d’aplicacions
d’escriptori (alternatives lliures
a Microsoft Office o Adobe, entre
d’altres). O que en el currículum
formatiu només aparegui (de manera optativa) un petit mòdul de solucions obertes en el qual aprendre a
muntar un servidor web. Si tenim
en compte que tan Linux com les
solucions obertes dominen actualment el panorama mundial pel que
fa a servidors ens trobem que els
estudiants africans es troben per
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definició relegats a quedar al marge
de qualsevol tasca rellevant pel que
fa a l’administració de sistemes a
escala global. Dit d’una altra manera: el sistema els reserva la condició
d’usuaris periferics, sense capacitats reals de participar en el disseny
i en l’administració dels sistemes a
escala global.
L’absència de Linux o de solucions obertes s’explica bàsicament
pel fet de que el disseny del currículum acadèmic respon a la demanda
del mercat local. Però aquesta es
limita actualment a una sèrie de
certificacions o capacitats molt bàsiques que no permeten la projecció
internacional dels desenvolupadors
africans. Es en aquest punt on el rol
de les polítiques públiques es crucial. Si per una banda es necessari
incrementar el pes del programari
lliure i de les solucions obertes en
el currículum d’escoles i facultats,
per l’altra es clau que les pròpies
institucions generin un medi ambient factible mitjançant legislació i
oportunitats per al programari lliure que inciti als espais de formació a
introduir el programari lliure en els
seus CV.
Actualment les comunitats de
programari lliure a l’Àfrica es troben en una fase embrionaria. Se-
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gons @nnena la major part està
composta per espais més vinculats a
la difusió de l’ideari del programari lliure i de promoció d’aplicacions
en particular que no de comunitats
que produeixin programari. Tot i
així durant els últims anys si que
s’han donat col·laboracions importants de la comunitat africana en
diferents projectes. Un exemple seria Open Street Map, utilitzat per
diverses organitzacions humanitàries durant les últimes crisis que
ha viscut el continent i que ja dis-

posa d’una comunitat molt estable
i entusiasta de contribuïdors. La
pròxima cita per a avaluar la salut
del programari lliure serà #IDLELO8, que es durà a terme a Durban
(Sud Àfrica) el 2018.

Manel Rebordosa
Enginyeria Sense Fronteres
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Hacia una
cooperación
transformadora

N

aciones Unidas invita a un
modelo de cooperación que
acompañe a lo que se ha
dado en llamar “desarrollo sostenible” mediante la formulación de
17 objetivos que forman parte de la
Agenda 2030.
¿Pero son realmente suficientes
estos objetivos para alcanzar un
desarrollo sostenible y una cooperación transformadora?

Veamos una mención conceptual
sucinta de cada uno de ellos:
1. Poner fin a la pobreza en todas
sus formas en todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos
en todas las edades.
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida
para todos.
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5. Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.

7. Garantizar el acceso a una
energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

6. Garantizar la disponibilidad
de agua y su gestión sostenible y
el saneamiento para todos.

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y pro69
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ductivo y el trabajo decente para
todos.
9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva, sostenible y
fomentar la innovación.
10. Reducir la desigualdad en y
entre los países.
11. Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.
12. Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles.
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13. Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático y sus efectos.
14. Conservar y utilizar en forma
sostenible los océanos, los mares
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.
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16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles.
17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Ciertamente, la pobreza, el hambre, la salud, la educación, la igualdad de géneros, el agua, la energía,
el empleo, las infraestructuras, la
desigualdad entre países y en cada
país, las ciudades habitables, el consumo y la producción sostenibles, el
cambio climático, la sostenibilidad
de océanos mares, los ecosistemas
sostenibles, las sociedades pacificas y justas, y una alianza mundial
para el desarrollo sostenible, son los
temas que hay que afrontar si queremos un mundo más justo y pacífico. Pero no es suficiente, la sostenibilidad auténtica requiere de un
entorno de libertad y de participación efectivas, además de una justa
redistribución de la riqueza que garantice el pleno ejercicio de los Derechos Humanos.
Hablo de Democracia y de Fiscalidad, de democracia efectiva y de
fiscalidad suficiente. Sin estos dos
referentes en mi opinión no se pue-

de avanzar ni hacia un desarrollo
sostenible ni hacia una cooperación
transformadora, o dicho en los términos que utiliza Naciones Unidas,
hacia un desarrollo y una cooperación resilientes, es decir, con la capacidad de afrontar las dificultades
saliendo fortalecidos y mejor preparados.
Efectivamente, solo la asunción
de una ciudadanía global sujeto
de derechos y actora esencial en la
concepción y ejecución de las políticas públicas, puede garantizarnos
un desarrollo político, social y económico sostenible y resiliente. Solo
una fiscalidad progresiva en la que
quien más pague sea quien más tiene, puede garantizarnos una justa
redistribución de la riqueza.
Y ambos objetivos, democracia
y fiscalidad, no son mencionados
ni tenidos en cuenta con la claridad
y contundencia pertinentes en los
Objetivos del Milenio.
Precisamente por ello, porque
Naciones Unidas se ve presa de
unos estatutos y de una estructura
pensada por unos pocos y controlada por unos pocos promotores de la
no injerencia y el continuismo, desde la cooperación al desarrollo no
dependiente de los gobiernos ni de
las estructuras de Naciones Unidas,
deberíamos contribuir al reto de hacer de la participación democrática
y de la justa redistribución de la
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riqueza, dos ejes fundamentales de
nuestro quehacer hacia un desarrollo humano verdaderamente sostenible y transformador. Recordemos
que la neutralidad en un entorno o
situación injustos forma parte de la
injusticia.
No hay desarrollo sin democracia, no hay democracia sin participación, no hay desarrollo sin redistribución de la riqueza.
Por lo tanto, la cooperación
transformadora sería aquella que,
orientada hacia los Objetivos del
Milenio de Naciones Unidas, hiciera de la participación democrática
y de la redistribución de la riqueza,
los ejes fundamentales de los programas y proyectos de desarrollo.
Una cooperación consciente, crítica
y autocrítica, comprometida con la
sociedad en la que actúa afrontando
las desigualdades e injusticias codo
con codo.
Y aquí, en el codo con codo, me
atrevo a apuntar una nueva “geometría de la cooperación”, pues la
cooperación transformadora debería romper el clásico esquema de
cooperación ya de todos conocido,
la cooperación Norte-Sur, la que se
entiende como la transferencia de
recursos y conocimientos de los países industrializados a los países en
vías de desarrollo, y la cooperación
Sur-Sur, como el intercambio de recursos, tecnología y conocimientos
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entre países en desarrollo. Propongo una cooperación abierta en todas
direcciones para ser más eficaces y
eficientes, hablo pues también de
la cooperación Norte-Norte y de la
cooperación Sur-Norte.
La dimensión de la cooperación
Norte-Norte, entre oenegés y entidades de cooperación del norte, ofrece mucha posibilidades del desarrollo de sinergias, de optimización de
recursos, y de alianzas estratégicas
para influir en la orientación de las
políticas y recursos de cooperación
a los países en desarrollo o empobrecidos. Desgraciadamente está aún
en pañales, pues las ansias de protagonismo, la excesiva politización de
la cooperación, la confusión entre
proyectos de desarrollo y ayuda humanitaria, así como la falta de una
cultura colaborativa, impiden una
efectiva e inteligente coordinación e
intercambio de experiencias, lo que
redundaría sin duda en un avance
significativo hacia una cooperación
transformadora, de todos y para todos.
La cooperación Sur-Norte apenas se tiene en cuenta, pues rompe el
esquema “el poderoso ayuda al débil”, cuando en términos de conocimiento y de cultura, todos podemos
aportar a todos, todos aprendemos
de todos, y las experiencias pueden
llegar a ser extrapolables y mutuamente provechosas. En este sentido
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el Norte tiene que aprender mucho
del Sur en cuanto a la optimización
en el uso de los recursos provocados precisamente por la carencia de
ellos, el reciclaje o la reutilización
de los materiales, muchos aspectos
de la organización comunitaria, así
como la imaginación para crear actividades económicas y profesiones
para ganarse la vida allá donde nos
parece impensable.
Estas dos dimensiones de la cooperación hay que tenerlas en cuenta
en las acciones de desarrollo en las
que estemos implicados, trabajando
coordinadamente para aprovechar
todos los recursos y experiencias
derivados de los proyectos y programas de la cooperación al desarrollo.

No obstante la máxima dimensión de la cooperación que ya se otea
en el horizonte es la “cooperación en
red”, donde las redes sociales y las
nuevas tecnologías de la información
y la comunicación tienen un papel
fundamental, dotando de un nuevo
potencial y dimensión a la cooperación. Si a todo ello le añadimos los
valores de la transparencia y de la
ética en la gestión de los proyectos
y programas, sin duda avanzaremos hacia una genuina cooperación,
ciertamente, transformadora.

José F. López Alcaraz
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Que vénen les
espanyoles!

E

nguany m’ha tocat viure la
periòdica polèmica sobre el
xador, el hijab i burkini a
l’Iran. Ja sabeu, quan els diaris i
els telenotícies fan curt de material durant els mesos de calor, se’n
fan ressò dels clàssics de sempre per
omplir pàgines i minuts: la reincorporació de Gibraltar a la corona, la
tomatina, la vida a Mart, l’art religiós aragonés expoliat per Catalunya i tot un seguit de preocupacions
nacionals que tenen el seus quinze
minuts de glòria, que diria en Warhol, coincidint amb les pràctiques
estivals dels estudiants dels darrers
cursos de periodisme. La prohibició de portar el rostre tapat i l’etern
debat sobre la llibertat de vestir
com es vulgui, la defensa del laï74

cisme i l’alliberament femení és un
d’aquests grans èxits que enguany,
arran la situació de paranoia col·lectiva al país veí, ha tingut especial
protagonisme.
‘I què tal, ja us heu fet al hijab?’, li pregunto a una les noies
catalanes que ens hem trobat de
viatge per Pèrsia. ‘Sí, al final ja ni
te n’adones que el portes a sobre.
Jo pensava que seria més feixuc,
però mira, no’. La fama que precedeix l’eix del mal i la seva policia moral fa que totes les visitants
estrangeres siguin molt disciplinades, no es veu cap cabellera al vent,
ja no diguem per part de les locals.
Ni una, zero. Iran no és el Marroc o
Turquia, on conviuen diferents interpretacions del fet religió o o de
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la permissivitat laica. De vegades,
veiem córrer per les xarxes socials
fotos del país als temps del darrer
Sha, quan tothom vestia a la manera occidental, com evocant uns
anys feliços. Les fotos no expliquen
que això fou una altra imposició,

la del primer Sha Pahlavi, durant
els anys trenta del segle passat,que
volia modernitzar el país bandejant la manera tradicional de vestir, entre d’altres vies totalment
qüestionables. D’aquells mocadors
prohibits, aquests xadors impo75
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sats, acció-reacció, en un país llavors miserable que va fer la revolució sobre tot perquè estava fart de
l’expoli del que se’n beneficiaven el
Sha i els seus còmplices estrangers.
Ningú es demanava què hi havia
darrera d’aquelles instantànies de
perruqueria en blanc i negre, des
d’on l’emperadriu Farah Diba, instal·lada als Alps suïssos durant la
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temporada d’esquí, ensenyava a totes les lectores de l’HOLA l’últim
crit en moda femenina. Hi ha qui
enderroca estàtues o canvia el nom
dels carrers per fer veure que les
coses han canviat, i hi ha qui obliga a vestir d’una altra manera per
restablir l’ordre desitjat, a l’Iran
i a França. ‘No és una imposició
o una humiliació, el xador és la
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teva protecció’, ens aclareixen els
anuncis en farsi i en anglés: potser
la diferència entre les democràcies
occidentals i els règims totalitaris
és que la manipulació i el rentat de
cervell no són tan subtils, i semblen
exactament el que són.
I tot així, penso, el xador deu
ser el menor dels problemes de les
dones, i els homes, d’aquest país.
Penso en la repressió i la violència
sexual que pot arribar a patir una
societat sencera, atiada pels convencionalismes i les formes, que
acaben essent tan ridícules com la
publicitat institucional pro-xador.
Com a aquella Espanya en blanc
i negre de Alfredo Landa, els iranians es miren els turistes com una
vàlvula d’escapi. O ens toquen: si
no vas al vagó ‘only women’ del
metro de Teheran, és probable que
el mascle persa et magregi tot el
que no ha pogut fer amb les seves
amigues, germanes, conegudes o
desconegudes, per respecte o simplement por a la reacció dels ‘seus’
homes, com ens explicaven els va
passar a les nostres companyes de
viatge. Si no, el que toca és viatjar
cap a Tailàndia, l’Índia o Singapur,
‘si vols una dona’, tal i com ens
confessa un taxista. Tothom sap
on aconseguir l’alcohol o una pipa
d’opi, tothom sap on és ara la millor de les festes, tothom sap quin

modelet porten sota el xador totes
les noies. Però tot portes endins, en
un país que només sembla sentir-se
del tot lliure quan seu a prendre te
sobre les catifes de casa seva. Llavors xerra, balla, ama i riu, com a
qualsevol lloc del món.
A estones, ens sentim una
mica com aquells amics estrangers
del senyoret que interpretava Juan
Diego a ‘Los Santos Inocentes’,
quan aquest fa escriure el seu nom
en un paper al mateix Alfredo Landa per demostrar que Espanya anava bé i no era a l’eix del mal. Iran
tampoc sembla que vagi malament
del tot, com li pot anar malament
a un país que té el litre de benzina
a 20 cèntims? I a voltes, quan els
companys reparteixen tabac embolicat amb paper de fumar a les
teteries (‘only for men’), o quan
les nostres amigues deixen veure
el seu cabell ros per posar-se bé el
hijab, ens recordem a aquells turistes que van començar a capgirar
aquest país en bikini i banyador,
molts anys després, sota el mateix
sol abrasador, en mig dels mateixos
somriures meravellosos.

Miquel Carrillo Ponce
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Síria,

l’agreujament de la crisi
de refugiats al Pròxim
Orient: les ciutats a
primera línia de resposta

E

l conflicte a Síria entra en el
sisè any, i ja ha provocat el major desplaçament de persones,
dintre i fora de Síria, des de la 2ª
Guerra Mundial. En aquests anys la
població refugiada siriana ja suposa
el col·lectiu de refugiats més gran
del món, acompanyant en aquest
ranking de la vergonya als eterns
refugiats palestins expulsats al 48 i
al 67 de Palestina. Aquest nou flux
de persones s’afegeix, a més, al que
ja fa anys que dura d’afganesos, eri-
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treus, iemenites, i en menor mesura, de desplaçats de l’est d’Europa i
del Caucas. La intensitat i la durada
de la crisis siriana està però posant
a prova la comunitat internacional i
els estats, que en principi són els actors que haurien de donar respostes
econòmiques i polítiques per la seva
gestió. A més, i segons les previsions
tant del PNUD com del UNHCR,
no s’esperen retorns significatius
de persones a Síria abans de 5 anys
després de la finalització del conflic-
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te. Ell nivell de destrucció d’algunes
zones i ciutats requerirà cert temps
abans de permetre el retorn.
Segons les Nacions Unides hi ha
prop de 5 milions de refugiats sirians instal·lats en els països veïns,
i tot i que a Europa les imatges vergonyoses de Grècia han despertat
un fort flux d’indignació i solidaritat, la pressió més important del
flux de refugiats està concentrada a Líban, Jordània i la mateixa
Turquia. Països que, a diferència

d’Europa que ho fa per una crisi
econòmica endògena i de model,
si que estan veient amenaçada la
seva estabilitat i desenvolupament
econòmic a causa d’aquesta situació. I en aquest context, destaca la
situació crítica que viuen les ciutats
i els municipis d’aquest països, que
es troben a primera línia. Municipis en general poc empoderats, mal
finançats i amb serveis escassos pels
seus propis ciutadans, estan vivint
una situació crítica i sense prece79

Actuaciones de cooperación

dents, per la pressió sobre el seus
territoris i els serveis bàsics (Aigua,
Gestió de Residus, Habitatge, llocs
de treball etc..). Aquesta situació a
les ciutats està afectant tant a les
poblacions locals com a les poblacions refugiades i desplaçades, i és
per tant necessari establir mecanismes que vagin més enllà de l’ajut
humanitari, i donar suport als municipis en aquests països per respondre a les necessitats de les comunitats acollidores i acollides.
Turquia és el país amb el nombre
més alt de refugiats acollits del
món, que a finals de 2016 es calcula que arribarà als 2,75 milions. El
90% d’aquests refugiats viu fora de
camps de refugiats, distribuïts en
les províncies fronteres, especialment al Sud Est d’Anatòlia. Si bé
és cert que el govern de Turquia ha
proporcionat un estatus de “protecció temporal” als sirians el que
els permet accedir a la educació,
als serveis de salut i a certs llocs de
treball, la durada i el volum de la
crisi està desbordant els territoris,
i especialment als municipis amb
manca de finançament i capacitats
tècniques per afrontar aquests reptes. Està per veure com afecta a la
situació el recent acord amb la UE
pel retorn forçat de refugiats, i la
violència oberta que viu el Kurdistan.
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Al Líban, per la seva banda s’està arribant a una situació d’emergència per l’afluència de desplaçats
sirians (al Líban no fan servir el concepte de refugiats per referir-se als
sirians) sense precedents al país, i
que està afectant als equilibris polítics sortits del final de la guerra
civil. Si a l’abril del 2012 hi havia
32.800 desplaçats registrats al país,
a mitjans de 2016 són ja 1.180.000
desplaçats, i sembla que han aturat
els registres i estan limitant la permeabilitat de la seva frontera amb
síria. Líban té el major nombre de
refugiats per habitant del món, i el
85% d’ells es situa a 182 municipis
fora de camps de desplaçats, especialment al Nord i a la Vall de la
Bekaa. També aquí uns municipis
poc dotats en competències, recursos i personal tècnic estan fent front
a increments del 100% i del 200%
de la seva població. El Programa de
Suport a les Comunitats d’Acollida
Libaneses liderat pel PNUD i pel
Ministeri d’Afers Socials del Líban
(MoSA), estan tractant de gestionar
aquesta situació de crisi, ja que es
tracta d’un programa que posa el
focus en les comunitats (locals i desplaçats) i els municipis. El govern
libanès, tot i el bloqueig polític del
país, treballa intensament amb la
comunitat internacional per afrontar aquest repte, i potser podrà ser
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un impuls per la necessària descentralització del país i potser per
donar un paper més rellevant als
municipis en el futur. És aquí on la
Cooperació Descentralitzada Catalana i el govern català, tenen un paper, i on han posat els seus esforços i
recursos, tant a nivell ciutat-ciutat,
com a nivell multilateral.
El cas de Jordània no és essencialment diferent al Líban, més enllà de que Jordània si té una part dels
refugiats en camps oficials (el més
conegut és el de Zaatari amb 80.000
refugiats). Però la realitat continua
desbordant les previsions, i del 1.4
milions de refugiats que resideixen
al país el 80% ja ho fa fora d’aquests
camps, i més del 50% té menys de
18 anys. Bona part d’aquesta població prové de les àrees rurals de Síria
(a diferència dels que cerquen arribar a Europa que venen d’entorns
urbans), i també està començant a
generar problemes de convivència,
ja que la pressió no ha fet més que
incrementar les vulnerabilitats que
ja existien abans. Especialment
problemàtic és la qüestió de l’aigua,
ja que Jordània ha estat sempre un
país amb problemes d’escassetat
hídrica. També les escasses capacitats dels municipis jordans, en competències, recursos i personal està
dificultant la resposta a la crisi del
país. Només a Amman hi ha prop

de 300.000 refugiats en aquests moments.
Situacions similars, tot i que a
menys escala es donen a Egipte o
l’Iraq, però en general la actual crisis de refugiats generada pel conflicte a Síria està tenint un efecte
altament desestabilitzador a tot el
Pròxim Orient, i totes les vies de
treball per mitigar aquests efectes
ens condueixen, en bona part, al suport als municipis de la regió. Sempre en coordinació amb els govern i
les agències de les Nacions Unides,
ha de ser un objectiu prioritari de
la solidaritat i la cooperació donar
suport als municipis i les ciutats de
tota la regió, i a la societat civil que
hi treballa. Tots ells estan a la primera línia en la resposta a la crisi
dels refugiats sense haver-ho previst. Mai ha tingut tant de sentit la
cooperació municipalista en un context de crisi aguda com el que es viu
al Pròxim Orient i la Mediterrània.
Mai hem vist tant reforçat el paper i
el valor afegit d’aquesta cooperació
com en l’actual crisi que viu la Mediterrània.

Jordi Cortés
Sociòleg i Politòleg.
Responsable de Projectes a la Direcció de
Justícia Global i Cooperació Internacional
de l’Ajuntament de Barcelona.
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TTIP y el CETA

E

l análisis de las consecuencias que para los ciudadanos
tendrán los acuerdos de libre
comercio entre la Unión Europa
por un lado y los Estados Unidos
(TTIP) y Canada (CETA) por otro,
permiten comprender ahora mejor
las razones de la izquierda y otros
sectores populares de los países latinoamericanos para la resistencia
y lucha contra los tratados de libre
comercio entre sus respectivos países y los Estados Unidos
Resistencia, frecuentemente incomprendida por los homónimos
europeos, satisfechos con el proceso
de integración económico y político
que sus países vivían en la construc82

ción y expansión de la Unión Europea, que intuían que el fenómeno
que facilitaba el libre comercio y la
competencia, aunque con muchos
desajustes era un paso en la buena
dirección.
Este fenómeno que se bautizo
con el término de globalización, se
nos presento como un avance casi
definitivo a favor de la igualdad de
oportunidades y con ello el principio del fin de la pobreza y marginalidad de los países del sur.
Los resultados de esta globalización se acerca mucho mas a los
temores expresados por los colegas
del sur que a la visión optimista que
mantuvimos desde aquí que, aun-
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que reconocíamos que ello podría
generar ciertos problemas, eran mucho mas los elementos positivos.
La realidad es que ese proceso ha
significado, en principio, un importante debilitamiento de la democracia, pues ha trasladado los centros
de decisión lejos de las fronteras de
los estados y a órganos o corporaciones no elegidas; Las políticas económicas quedan ya fuera del dominio
de los gobiernos nacionales, de forma que la alternancia en el poner
es meramente nominal, lo cierto es
que los gobiernos se ven compelidos a llevar a cabo aquellas políticas
que los “mercados” dictan, cuando
no de forma expresa los organismos
internaciones como el FMI o el BM.
La justicia se privatiza mediante los
tribunales arbitrales y atendiendo
a lógicas mercantilistas; los estados ven reducida su capacidad de
intervención en beneficio de la “libre competencia” y limitadas gravemente sus facultades de llevar a
cabo políticas sociales en nombre de
los mismos principios. En resumen
los que son elegidos apenas pueden
gobernar y, el poder real de decisión
lo tienen aquellos no elegidos por los
ciudadanos, las corporaciones multinacionales
Cabria esperar al menos que
la globalización hubiera aportado
ventajas económicas, mejoras en el
nivel de vida, mayor industrializa84

ción en los paises en vías de desarrollo, pero tampoco; la realidad es que
lo único que han aportado son mayores mercados y de más mas facil
acceso a las económicas desarrolladas, pero en las mas empobrecidas
solo ha servido para desregular el
mercado laboral, generar mas precariedad en el empleo y mas desigualdad social.
Con esta experiencia previa, Europa, afronta el dilema de TTIP y
el CETA; en un momento de crisis
de su proceso de integración, con la
salida del club de la Gran Bretaña
y muchos otros frentes de contestación, en especial en los paises del
Este, aunque bien dispuestas a los
beneficios de la integración, renuentes a asumir sacrificios colectivos.
Estos acuerdos, llevados con un
inaceptable secretismos, si bien se
hacen entre países desarrollados,
no evitará los efectos negativos
producidos en las anteriores experiencias, solo que en este caso los
efectos negativos seran bilaterales,
para ambas partes firmantes; así a
ambos lados del atlántico se tendera
a reducir los servicios públicos, para
dar mas campo a la iniciativa privada, se empeoraran las condiciones
de trabajo, para mejorar la competitividad, se reducirá la protección
al consumidor, para incrementar la
eficacia, se reducirá el poder normativo de los estados, para que haya
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igualdad de oportunidades entre los
mercados, etc
En resumen mayor poder para
las empresas y menos para los ciudadanos
Llegados aquí nos podríamos
preguntar cual es la alternativa,
mayor aislamiento?, mayores muros
entre estados?, creo que el proyecto
europeo, en su mejor versión, es
una buena respuesta; la globalización económica debe ir acompañada de estructuras de poder globales
y constituidas mediante procedi-

mientos democráticos y de participación ciudadana, de la libertad de
circulación de las personas en su
condición de trabajadores y de políticas de equilibrio sociales luchando
por homogeneizar los derechos y las
condiciones sociales de aquellos sectores mas desfavorecidos.

Francisco Neira
Director Fund. Sindicalistes Solidaris
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El TTIP i la teoria
de l’evolució

A

Biologia és coneix l’evolució com el procés de canvi
en els trets heretats d’una
població d’organismes entre una generació i la següent. Aquesta explicació es podria donar perfectament
pel que representa el TTIP respecte
iniciatives anteriors del capitalisme
més dur.
Un dels més prestigiosos economistes de la història, John Kenneth Galbraith parlava en el seu llibre
“La economía del fraude inocente”
de la perversitat amb que el sistema
va afrontar una rentada de cara des86

prés dels successius i greus fracassos
del capitalisme. El frau innocent
del capitalisme, com molt bé diu
Galbraith al seu text, ha consistit
en amagar sota les sigles del sistema
de mercat totes les vergonyes, que
encara subsisteixen, d’una forma de
fer basada en l’explotació.
Parlar del TTIP no és, com alguns pretenen, fer-ho d’una cosa
aïllada que neix per una generació
gairebé espontània que cerca el bé
comú. Definitivament, no. Aquest
tractat suposa, en la pràctica, la
continuïtat d’un projecte dut a ter-
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me des de les acaballes de la Segona
Guerra Mundial, d’una evolució del
sistema en definitiva.
Bretton Woods i la creació després de la Segona Guerra Mundial
del Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional, van ser la primera
passa d’aquest frau innocent. Es
tractava de convertir Occident en la
pedra angular del sistema econòmic
mundial, sempre sota la tutela més
o menys dissimulada dels Estats
Units. La voluntat era crear unes
estructures per a governar el comerç.

El problema dins aquest entramat va sorgir el dia que alguns països, van decidir que per si mateixos
podien tenir una alternativa, fer ells
mateixos unes regles que no fossin,
necessariament, les que l’anomenat
món occidental venia marcant durant dècades. L’evolució “normal”
estava en perill. Els Brics van començar a posar en qüestió l’ statu
quo que regia des de feia dècades.
La resposta evolutiva ha estat
incessant. L’any 1994 neix el NAFTA, un tractat de lliure comerç entre els Estats Units, Canadà i Mèxic.
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A efectes pràctics, l’acord té efectes
lesius per a Mèxic perquè, oh sorpresa, és un vestit a mida dels Estats
Units. Des de l’any 2013 es negocia
l’acord en comerç de serveis, TISA,
un tractat en el que intervenen 23
països, incloent-hi la Unió Europea
i com no podia ser menys els Estats
Units. Un tret important i que implica un pas més en l’evolució, el secretisme de tota la negociació i del
contingut del pacte.
L’any passat neixia el TPP o Acord
Transpacific de Cooperació Econòmica que involucra els Estats Units
i altres 11 països: Japó, Australia,
Nova Zelanda, Malàisia, Brunei,
88

Singapur, Vietnam, Canadà, Mèxic,
Perú i Xile. De nou, vestit a mida
pels Estats Units. I aquesta teoria evolutiva arriba al seu màxim
amb la negociació del TTIP que es
caracteritza bàsicament per portar fins el paroxisme el secret de les
seves sessions i els seus acords. Pot
ser perquè, en un dels trets evolutius que caracteritzen els darrers
anys la Unió Europea, aquest TTIP
porta a la pràctica la destrucció de
l’Estat Social que practica la UE de
manera sistemàtica. Aquest acord,
d’aquí el secretisme, permet saltar
els topalls democràtics, erosionar
els drets socials, els serveis públics
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i els drets laborals i ho fa amb un
desbordament de les estructures de
la Unió cercant un lloc on prendre
decisions que aplicades sobre el terreny tindrien un elevat cost polític.
I tot escrit, fet i dissenyat en
base a una política que sempre han
dit que estava més enllà de la ideologia, que en les finances o el món
en el que vivim les decisions que es
prenen tenen molt poc a veure amb
la ideologia, un concepte antiquat i
que només intenten posar en primer
pla els fracassats. I ho han dit ells, els
que a partir de tot un seguit de fraus
enumerats per Galbraith, han imposat una ideologia molt concreta i tan

antiga com el món modern, aquella
que diu laissez faire-laisser passer o
en altres termes, la mà invisible. La
conclusió és que ¡I tant que hi ha
ideologia! Però de les pitjors, d’aquella que no ho reconeix, que nega la
seva existència i propugna com una
cosa natural tot allò que està dictat
en base a la consecució d’un objectiu
clar: guanyar com més millor i sense
que ningú ossi dir res.
Estem en definitiva en un procés
evolutiu però de la pitjor espècie. Ja
no estem en el procés de selecció natural, aquell en el qual els organismes es van adaptant, no. Ara hem
donat, ens han donat, una altre
volta i hem passat al que en la teoria de l’evolució s’anomena selecció artificial, aquella que potencia
determinades propietats especials
desenvolupades intencionadament
per potenciant la cria dels individus
amb característiques desitjables i
desestimant els individus que les
tenen menys desitjables. El problema és que la immensa majoria, pel
sistema del frau innocent, formem
part dels descartables.

José María García-Pastor Carro
Periodista

89

Dossier TTIP

TTIP o “cuando
el lobo se viste
de oveja”

A

l igual que decía uno de los
grandes clásicos del mítico
cantante estadounidense,
e icono de la canción protesta, Bob
Dylan: “Los tiempos están cambiando”. Atrás queda el optimismo
de los que hacían gala nuestros mayores, a finales del siglo pasado ,y
que suponía, después de un largo
período, el fin de una de las etapas
más oscuras de la historia de nuestro país.
En 1975, España se había apoderado de aires de esperanza así como
de una fe inquebrantable en la llamada “Democracia”, que propició
que diferentes partidos venidos de
horizontes políticos muy adversos confluyeran en un proceso de
consenso que se plasmo en nuestra
Constitución de 1978, la cual contó
con la aprobación de todas las fuer90

zas políticas, exceptuando la formación dirigida por Manuel Fraga que
hoy se presenta como su lord protector.
¿Por qué en la actualidad se ha evaporado la confianza en el proceso
democrático? Pregunta que deberían hacerse las llamadas fuerzas
del cambio, que quizás no se puedan plantear debido a su lejanía de
la vida de los ciudadanos de a pie.
Una respuesta clara, que creo que
comparte gran parte de población,
es que ha crecido la sensación de no
participar de forma auténtica en la
vida política, una sospecha de que,
no importa cuál emotivo o populista sea el discurso de cualquier líder
político, ya que no supondrá un impacto en su vida; que lo único que
hacen llevando a cabo un acto, tan
anhelado en generaciones pasadas
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como el de ejercer el voto, es mantener a una clase política burocratizada.
Ésta sensación que a más de uno
le resulta familiar obedece, entre
otros factores, al cada vez más limitado margen de maniobra del que
disponen las fuerzas estatales ante
las directrices de órganos supranacionales, que a su vez sirven a los
grandes capitales, cuya acción se
basa en la búsqueda del beneficio
propio, y que actúan lejos de cualquier elemento regulador. Todo se
trata de la propia perversión del modelo basado en el liberalismo económico cuyos inicios, a través de sus
padres fundadores: Adam Smith y
John Locke, se presentaba como el
único garante del pensamiento libre
y democrático, que finalmente ha
acabado encarnando los viejos fantasmas del totalitarismo a través
de grandes mega corporaciones que
ejercen de nuevas dictaduras. Todo
parece sacado de la típica novela
ciberpunk pero, como sabemos, a
veces la realidad puede acabar superando la ficción.
¿En qué momento perdimos el
control de la situación? Todo parece
indicar que los años 80 no sólo fueron una época de declive en lo que
respecta a la música, con perdón a
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grandes como Led Zeppelin y David
Bowie, sino que también fue el momento donde se presenció el derrocamiento del Estado del Bienestar
o al menos una tendencia progresiva a ello. De esta forma, a través de
las figuras de Margaret Thatcher y
Ronald Reegan, se abrió paso a un
nuevo período conocido como el de
la “Deregulation”, que suponía la
eliminación de cualquier tipo de
norma o barrera de control en los
mercados financieros, poniendo fin
con el equilibrio socioeconómico
mundial al que se había llegado tras
los innumerables costes, tanto de
vidas como materiales, que supusieron las guerras mundiales, enterrando, por tanto, la obra realizada por
brillantes líderes socialdemócratas
de la talla de Clement Attlee, Willy
Brandt o Lyndon B. Johnson .
Una vez suprimida la receta
Keynesiana, responsable de tantos
éxitos sociales y económicos, que algunos iluminados habían declarado
agotada, se procedió a alimentar de
forma constante el poder de grandes
multinacionales y de la banca.
En otras palabras: El Capital.
Tal y como declaraba Karl Marx en
su manifiesto Comunista de 1848, el
sistema capitalista al ser presa de su
propia depredación desmesurada

#20

acaba provocando el desequilibrio
en la sociedad así como su propia
destrucción. La crisis financiera que
vivimos en 2008 es un claro ejemplo
de esta tendencia, ante la situación
de insostenibilidad y desconfianza de los mercados, las empresas
privadas no dudaron en recurrir a
la ayuda del estado para preservar
su supervivencia, una vez las aguas
volvieron a su cauce, emprendieron
maniobras de distanciación haciendo defensa en pro al liberalismo económico. Tristemente aquí no queda
el asunto, ya que éstas han visto la
oportunidad de romper finalmente con las mermadas concesiones
sociales y laborales que habían obtenido sindicatos y partidos socialdemócratas tras años de lucha y reivindicación, aludiendo a los efectos
colaterales de la crisis.
En este preciso instante, EE.UU
y la Unión Europea, por interés de
sus grandes corporaciones, planean
un tratado de comercio e inversiones entre ambos, mediante el cual
se pretende facilitar las relaciones
comerciales de los dos continentes a partir de la “armonización”
de normas así como regulaciones
a ambos lados del Atlántico. Éste
tratado antepone los intereses empresariales a los derechos de la

ciudadanía europea, ya que según
algunos documentos filtrados, el
tratado le afectaría de forma directa en cuestiones tan vitales como la
sanidad, la educación, los derechos
sociales, la plena soberanía de los
estados… De hecho éste acuerdo, el
famoso TTIP, se convierte sólo en
un contrato mercantil que congela
cualquier decisión democrática, un
monstruo jurídico para que empresas y corporaciones vulneren la capacidad de control, o los resquicios
de ello, que quedan en los parlamentos nacionales y en la voluntad
ciudadana.
Las negociaciones para su aprobación, iniciadas ya desde el año
2013, se están viendo estancadas
y no se trata por el rechazo de las
fuerzas de izquierdas, las cuales han
mostrado una notable pasividad al
respecto sino, tal y como señalaba
el artículo del País firmado por Alicia González, por los recientes movimientos de derechas populistas y
nacionalistas que ya han comenzado
a florecer en todo Occidente, como
hemos podido presenciar en Gran
Bretaña con la aprobación del Brexit y con los tintes de xenofobia que
está protagonizando el gobierno de
Theresa May. A veces la historia es
más cíclica de lo que podemos creer,
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no lineal y de progreso como se nos
refleja en el cristianismo e incluso
en el marxismo. Las islas británicas
han marcado una nueva tendencia política, como ya hicieron en la
posguerra con la socialdemocracia
de Atlee y en los 80 con el neoliberalismo de Thatcher; ésta, fruto de
una ciudadanía desilusionada, se
está extendiendo a EE.UU, con el
candidato a la presidencia Donald
Trump, en Francia con un cada vez
más fuerte Frente Nacional dirigido
por Marine Le Pen, y también en
nuestro país en torno al reaccionarismo cantonal y tradicionalista,
además de otras formaciones que
bajo sus falsas mascaras democráticas y de progresismo se rigen por
Álvaroprincipios
Cortés
unos mismo
de superioridad étnica.
Los ecos del nacionalismo del
s.XIX que provocaron el descenso
a los infiernos de nuestros antepasados, como bien mostraba el magistral historiador Ian Kershaw en
su obra titulada de la misma forma,
aún retumban en nuestro presente
y amenazan con volver.
¿Es que queremos vernos atrapados entre el Neoliberalismo y el
Nacionalismo? ¿No hay otra forma
de proceder? Sí, hay una vía ante
toda esta crisis coyuntural del siste94

ma y se trata de, como bien nos supo
transmitir un excelente Tony Judt
en “Algo va mal”, la refundación
de la socialdemocracia, mejorando
aquellos elementos que la condenaron al ostracismo y recuperando
aquellos del pasado que conectaron
con un electorado obrero que hoy se
ven seducidos por la labia y las falsas promesas de aquellos que encarnan los principales pecados capitales del ser humano.
También sin olvidarnos del denominado “establishment”, principal culpable del colapso, que busca
con todas sus fuerzas la preservación de las grandes desigualdades a
través de su influencia en los grandes medios de comunicación y de
su control de los flujos económicos
mundiales; al cuál se le debe derrotar a partir de la revolución democrática, como bien nos señalo el
joven escritor inglés, Owen Jones,
en su magnífica obra “El Establishment”.
No nos engañemos, lo citado anteriormente se antoja difícil pero no
imposible aunque, claro está que
para su realización se deberán socavar los viejos vicios de aquellas estructuras progresistas que disponen
de las herramientas, empezando por
poner fin al liderazgo de aquellos
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tecnócratas alejados de
la lucha de clases y que
han sido amasados por
los poderes del Capital.
También contar siempre
con la aprobación y respaldo de sus bases, así
como de una limitación
de mandatos que ponga
fin a la imperante burocracia que se extiende
en sus estructuras (ya
que muchas nada tienen
que envidiar al régimen
estalinista, en cuanto a
burocracia se refiere).
Dar rienda a una mayor hermandad y cooperación entre la izquierda política, esto supone desterrar
los “sorpassos” que tan de moda se
ponen en nuestros días por parte de
determinadas formaciones personalistas. Una última recomendación
dentro de este peculiar peregrinaje,
pero no por ello menos importante,
es el de conectar por fin con aquellos
sectores populares descontentos y
que muchas veces son víctimas del
denominado “voto del miedo”. A
toda esta gente decirles una cosa:
“Mucho me temo que es difícil empeorar el ritmo actual”.
Un primer paso en la dirección
adecuada sería el de abanderar el re-

chazo hacía el caballo de Troya que
supone el TTIP, y que representa la
destrucción de todos los valores de
nuestro estado así como de nuestra
propia concepción de la vida.
Otra vez vuelve a mí el estribillo
que aquella hermosa canción, “Los
tiempos están cambiando”, y, aquéllos que leáis estas palabras, está
en vuestra mano que sea a mejor o
a peor. Nunca demos todo por perdido, simplemente luchemos por un
mundo mejor.

Álvaro Cortés Oliva
Historiador i coordinador
de formación CERSM
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Tips del TTIP

E

l 13 de febrer de 2013, el president dels Estats Units,
Barack Obama, el president
del Consell Europeu, Herman van
Rompuy, i el president de la Comissió Europea, Xose Manuel Durao
Barroso, van signar l’inici de les
negociacions d’un acord de lliure
comerç entre La Unió Europea i els
Estats Units. S’ha batejat com a
Tractat Transatlàntica de Comerç
i Inversions i tothom s’hi refereix
com a TTIP per les seves sigles en
anglès. La Comissió Europea canta les lloances d’aquest acord. El
seu objectiu, segons s’explica en la
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documentació promocional que ha
elaborat, és “obrir el mercat dels
Estats Units a les empreses de la
Unió Europea, reduir la burocràcia
que aquestes empreses han de superar per exportar-hi i definir normes
perquè sigui més fàcil i més just exportar, importar i invertir”.
En aquesta documentació s’assegura que el TTIP contribuirà “a generar llocs de treball i coneixement,
baixar els preus i oferir més opcions
de consum, continuar influint en el
desenvolupament de les normes de
comerç mundials i difondre els nostres valors de forma global”.
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Aquest panorama engrescador,
però, no és compartit per nombrosos col·lectius ciutadans que, a
tots els països europeus implicats i
també als Estats Units, han engegat campanyes d’oposició a aquest
Tractat. La Comissió Europea, als
seus informes, deixa entendre que
hi ha algun risc que el seu contingut final no sigui tan positiu, “El
TTIP no pot ser un acord a qualse-

vol preu. Hem d’assegurar-nos que
els productes importats a la Unió
Europea compleixen els nostres estàndards elevats, que protegeixen
la salut de la població, la seguretat
i el medi ambient”, es llegeix en els
documents publicats per la Comissió, que també garanteixen que “els
governs de la UE preserven tots els
seus drets per gestionar com desitgin els seus serveis públics”.
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Els milions de ciutadanes i ciutadans
que s’han manifestat per les ciutats
europees i han signat manifestos contra el TTIP no se’n refien d’aquestes
promeses dels gestors de la Comissió
Europea. La fiabilitat de les seves
actuacions ha caigut sota mínims, a
més, després del seu comportament
en les crisis financera i dels refugiats.
Els opositors al TTIP afirmen
que “hi ha proves -provinents de
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les empreses i la indústria que està
participant d’alguna manera a
les negociacions- que revelen que
l’enfocament sobre les barreres no
aranzelàries i la convergència de la
reglamentació entre ambdues parts
s’està utilitzant per impulsar la
des-regulació, una visió dels drets
de propietat intel·lectual que només
fomenten monopolis, i una carrera per igualar drets i estàndards
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a la baixa. Els pretesos beneficis
econòmics no tenen fonament i, en
qualsevol cas, són marginals per a
la societat en general, fins i tot en el
cas que fos cert el que expliquen els
defensors de l’acord al respecte. Més
aviat tot indica que els objectius de
l’acord amenacen importants drets
adquirits en les llargues lluites democràtiques i els interessos socials
de la ciutadania de la UE, dels EUA
i de la resta del món”.
Una de les qüestions que més
suspicàcies genera en els adversaris del Tractat és el secret en què
es produeixen les negociacions.
L’exemple més clar d’aquesta voluntat d’evitar filtracions sobre
allò que discuteixen els interlocutors europeus i dels Estats Units és
els entrebancs amb què topen els
eurodiputats per consultar els textos que s’intercanvien. A la seu del
Parlament europeu hi ha una sala
habilitada perquè els eurodiputats
consultin documentació vinculada a aquesta negociació però no hi
poden accedir amb telèfon mòbil o
tauletes portàtils. Fins i tot, el bolígraf amb què prenguin notes l’han
de demanar als qui custodien la
sala. En aquestes condicions, s’entén els actes de protesta que han
organitzat alguns eurodiputats al
passadís on es troba aquesta sala

per denunciar les restriccions que
se’ls posa.
Des de la Comissió Europea es replica que hi ha una web on es penja
gran quantitat de material i s’atreveix a afirmar que “les negociacions
sobre el TTIP són les més transparents que mai s’han dut a terme en
cap acord comercial”. Afirmació que
té més a veure amb el secretisme que
fins ara s’ha utilitzat en aquest tipus
d’acords que amb les exigències de
transparència per part dels moviments socials. Val a dir que als Estats
Units aquest secretisme és molt superior a l’europeu.
Una de les qüestions que més
rebuig provoca és la creació d’uns
tribunals que dirimeixin les discussions entre els estats i les grans empreses. Aquests tribunals entrarien
en acció quan una empresa considerés que han canviat les condicions
que la van decidir a invertir en un
país determinat. Els adversaris al
tractat entenen que això representa
una agressió a la sobirania popular i
deterioren el valor de les democràcies mentre que des de la Comissió
Europea es respon que tribunals
similars ja fa anys que existeixen
a tot arreu. La contrarèplica dels
opositors assenyala que no s’ha de
donar per inevitable una realitat
dolenta per més antiga que sigui.
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La campanya ‘No al TTIP’ denuncia que pot reduir el nivell de
seguretat alimentària a Europa,
que es vol desmantellar la legislació
que vetlla pels drets alimentaris, sanitaris, laborals o mediambientals,
privatitzar serveis públics i afeblir
les produccions culturals pròpies
sota la pressió de la poderosa indústria cultural dels Estats Units”. Es
tem pel futur de “els drets humans
universals i inalienables de totes les
persones, inclosos els drets a una
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alimentació adequada, aigua, salut,
drets sexuals i reproductius, integritat física i psíquica, vestit, habitatge, educació, protecció social,
mobilitat, cultura, oci i a un medi
ambient net, un treball decent, que
permeti a la gent viure una vida
digna, incloent una renda adequada
i els drets laborals”.
Punt per punt, la Comissió Europea assegura que aquests recels
no estan fonamentats. És, per tant,
un contrast de credibilitats.
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L’activista Susan George, presidenta honorífica d’ATTAC-França
i del Transnational Institute d’Amsterdam, considera que la lluita contra el TTIP és la més determinants
que s’ha de plantejar en aquests moments contra el neoliberalisme. Ho
analitza en el seu darrer llibre “Els
usurpadors”. Complerts els vuitanta anys, és una de les veus més fermes i combatives contra un acord
al qual acusa de defensar només els
interessos de les multinacionals.
George creu que aquesta batalla es pot guanyar i recorda el precedent del Multilateral Agreement
on Investment (MAI) impulsat per
l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Europeu (OCDE)
i del qual en va desistir el 1898 per
l’oposició popular, especialment a
França.

Ara, l’oposició popular vol que el
TTIP tingui la mateixa fi que el MAI.
I aspira a aturar també tractats similars com el CETA (molt semblant
al TTIP però entre la Unió Europea
i el Canadà) o el TISA ( Acord sobre
Comerç de Serveis entre els Estats
Units, la Unió Europea i una vintena de països més). En teoria, el
TTIP s’hauria d’aprovar abans no
acabi 2016. Barack Obama voldria
deixar el càrrec amb aquest tractat
llest. No se’n sortirà. Caldrà veure,
però, si algun president dels Estats
Units posterior l’acabarà signant algun dia. Molts milions de ciutadans
d’Europa i els Estats Units confien
que no ho faci mai.

Siscu Baiges
Periodista
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Una OTAN
de la economía
(avance editorial)

E

l debate acerca del libre comercio se remonta a la era
mercantilista, que comenzó en la Europa del siglo
XVI y prosigió hasta finales del siglo
XVIII. El auge del comercio marítimo holandés e inglés desplazó la riqueza del sur al norte de Europa.
En el siglo XVIII, Adam Smith
en “La riqueza de las naciones” insistió en que lo importante no es la
riqueza de cada nación, sino la de
todas las naciones. Y si se permite el
libre comercio, el mercado crecerá
continuamente y acabará enriqueciendo a todos los países.
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En los últimos cincuenta años, la
visión dominante ha sido la de Smith:
Casi todos los economistas occidentales afirman que las restricciones al
comercio entre países entorpecen las
economías nacionales. En la actualidad, las zonas de libre comercio como
la Unión Europea (UE), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ANSA ó ASEAN, por sus siglas en
inglés) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA
por sus siglas en inglés) son la pauta.
Levantar barreras al comercio internacional es hoy criticado y calificado
de proteccionismo.

#20
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Formalmente, un Tratado de
Libre Comercio (TLC) propone la
ampliación de mercado de los participantes mediante la eliminación
de los derechos arancelarios y cargas que afecten a las exportaciones
e importaciones. Asimismo busca la
eliminación de las barreras no arancelarias, la liberalización en material comercial y de subsidios a las
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exportaciones agrícolas,
la reestructuración de las
reglas y procedimientos
aduaneros para agilizar el
paso de las mercancías y
unificar las normas fitosanitarias y de otra índole.
Entre 1950 y 2013
han proliferado zonas y
acuerdos de libre comercio.
A finales de los años
1970, apareció una gran
divergencia entre las finalidades de las instituciones que establecen el
marco del comercio mundial y los intereses de los
pueblos. El objetivo de
la Organización Mundial
del Comercio (OMC), lo
que los negociadores del
tratado transatlántico y
de su contrapunto transpacífico cumplen paso a
paso, es la instalación de la empresa
en el centro de las relaciones sociales como forma universal de gobierno de las conductas, como modo de
producción de la existencia universal, como horizonte de esperanzas.
Ante nuestros ojos tiene lugar una
metamorfosis que convierte las sociedades humanas en sociedades
por acciones.
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En efecto, el orden democrático
no ha cumplido sus promesasa y ha
renegado de sus principios. El orden
mercantil no tiene principios. El
ejercito de los “lobbies” sólo atiende
al mandato del dinero.
El estos momentos hay una serie
de TLC en preparación: TAF-TA,
CETA, TISA, TPP...Una serie de
acrónimos que componen nuevas
Tablas de la Ley comercial que pueden conmocionar el destino de más
de mil millones de personas: Una
nueva liberalización nos invade.
Para librarse de las obligaciones
de la soberanía popular, el poder
estatal se reorganiza al servicio de
la gran empresa y se presenta seguidamente como la victima de una
irresistible fuerza exterior. El entramado de intereses estatales y comerciales aparece claramente una vez
que se proyecta sobre el lienzo de las
relaciones internacionales. Así pues,
el TTIP y el TPP dibujan una pinza
de cangrejo que agarra firmemente
a China. Tal y como apunta el periodista Matthew Cooper, “la Administración de Obama habla de asociación transpacífica como si se tratara
de un acuerdo comercial global para
el siglo XXI, un pacto económico
más que una alianza militar.
En este punto de vista hemos llegado a un acuerdo de colaboración con

el diario Público y hemos incorporado dos anexos:
- Espacio público, el espacio
de debate, abierto a todos los
que se interesan por el cambio
social y la emancipación, en el
que se incorporan contribuciones de Susan George y de
otros autores sobre el TTIP, al
que califican como “el tratado
más dañino”.
- Público en el que se revelan
los verdaderos acuerdos secretos de los cincuenta Gobiernos
que se negocian en absoluto
secreto el “Trade in Services
Agreement” (TISA o Acuerdo
de Comercio de Servicios de
Servicios), unpacto internacional en elque participan los
28 países de la Unión Europea
pero de cuyo contenido sólo se
han enterado los eurodiputados del Parlamento Europeo,
gracias a la filtración de Wikileks, que Público ofreció en
exclusiva para España y en
la que colaboraron medios de
comunicación de otros nueve
países.

Blanca Azcárate
Ferran Montesa
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Amb molt
de gust
Joan Tudela
Voliana Edicions, BCN-2016.
Joan Tudela no es un desconocido para
nuestra revista, ha sido su vicedirector durante años. Y lo mismo que en esos años, en
sus libros recoge ese trabajo bien hecho, su
labor artesanal con las palabras y su atención a los pequeños detalles. Tudela siempre
ha sido un hombre de izquierdas, pero no
de grandilocuencias y como ahora se dice,
postureos, ha sido un progresismo de las
esencias, de los pequeños principios, básicos. Atención al personaje cotidiano, al ser
humano común, el más importante de los
seres humanos; uno de sus relatos de este
libro comienza así: “El metro, un món poc
amic de la llum del sol, acull de tot: panxacontents, enamorats, fanàtics, dones de fer
feine, col·leccionistes, angoixats, ximples,
complidors, noies precioses, savis d’inògnit,
desenfeinats, optimistes, esguerrats, simpàtics, escéptics, embarassades, matiners,
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arruïnats, alegres, els qui són poca cosa, els
que duen una doble vida, els qui sempre fan
tard, els qui van tirant, els qui no tenen cap
gràcia ni talent, els qui sempre se’n surten,
els qui no s’enduran cap secret a la tomba,
els qui els tocarà un dia la loteria, els qui
moriran l’any que ve i no ho saben...i fins
i tot algun poeta. Com aquell que sempre
baixa al final del trajecte vermell, a Santa
Coloma. Es diu Màrius Sampere.”
Este conocido fragmento de su libro
ilustra muy bien la habilidad narrativa de
Tudela, elevada a una sugerencia poética,
sin dejar de pisar el firme suelo de la prosa.
Presentado este pasado 25 de Mayo en Sta.
Coloma, “Amb molt de gust” es una agradable lectura, como lo fueron otros libros
suyos, de especial recuerdo aquel de aforismos. Un autor con personalidad que siempre es interesante seguir. NCR
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Atlas de historia crítica y
comparada. De la Revolución
Industrial a nuestros días
VV.AA, Ed. Le Monde Diplomatique
Valencia-2015
Hemos dado un papel relevante y publicitado este trabajo del equipo que dirige Ignacio
Ramonet, creemos que hay que reconocer su
tarea, su trabajo reivindicativo y su academia, aunque no compartimos todas las ideas
sobre el papel de la izquierda, y la veleidades
de muchas izquierdas latinoamericanas o algunos diagnósticos políticos demasiado dudosos. Sin embargo, gracias a Ramonet y su
equipo, numerosos debates están encima de
la mesa mediática. Por ello, nuestro reconocimiento desde aqui.
En esta ocasión cubre un reto dificil, pedagógico y político a la vez, abordar en diez
capítulos los grandes temas de la historia
reciente, en 180 pág. construye un manual
para estudiantes y profesores que es un nuevo marco historiográfico, que se aparta de la
visión impuesta por las grandes corporaciones mediáticas o por el “mainstream” uni-

versitario. Cuenta con una maquetación agil,
plagada de obra gráfica, fotografías y mapas.
Una necesariaa, original e imprescindible
obra. Felicidades. Redacció
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Extremo
Nordeste
Tony Bolaño
Ed. Peninsula. BCN-2016.
No entiendo la lógica de la CUP. Ni ganas.
Tengo claro que sería enviado a un campo de
reeducación en el caso que consiguieran el
poder, así que tampoco voy a intentar comprender las razones que les mueven. Pero
ni CDC ni ERC tampoco se enteran que los
“anticapitalistas” de Iphone los consideran
unos momentáneos compañeros molestos
“de viaje” que más pronto que tarde les
abandonaran a su suerte.
No me reconforta que la CUP se mueva
exclusivamente por ideología, por la pasta y el poder, que es el único norte de las
formaciones que integran JxSí. Si me van
a acabar deportando o marginando me da
igual que sea por una aparente visión pura
de la política o por mantener el chiringuito
controlado. Los defensores de la “fe” anticapitalista a cualquier precio me inspiran la
misma confianza que Torquemada. Nunca
he comulgado con los que quieren salvar mi
“alma” a golpe de “hoguera” y no mediante
la persuación.
Para analizar el fenómeno de la CUP,
Toni Bolaño ha escrito un magnífico libro.
Leyéndolo, se comprende por qué esta for108

mación antisistema tienen su propia cosmovisión. Se mueve al margen del resto de
la sociedad y ha creado sus propios canales
que “dotan a la militancia de argumentos al
margen de la manipulación de los medios de
comunicación que están al servicio del sistema”. Y el autor pone el dedo en la llaga
cuando informa que estos “han crecido mediante dinero público. Tanto CIU como el
Tripartito potenciaron la creación de estas
plataformas digitales que hoy son la base de
comunicación del movimiento independentista”.
CIU y ERC han potenciado a la CUP
y le dan un protagonismo que están aprovechando. Frente a unos partidos que han
cambiado la ideología por el interés, los
anticapitalistas juegan fuerte. Al final, los
antisistemas dejaran tirados a Junqueras y
Puigdemont, porque tienen su propio camino en el que las formaciones nacionalistas
tradicionales no tienen cabida. Por eso no se
pierdan el libro de Bolaño, porque les ayudará a entender como la CUP se ha gestado
y como ha llegado tan lejos.
Sergio Fidalgo
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Veus de
dones magrebines
Ed. Fund.Josep Comaposada+Avalot Voliana
BCN-2016.
Cap societat podrà avançar económicament
ni socialment marginant la meitat de su
població. Raons materials, però sobretot
ètiques, fan imprescindible avançar cap a
la plena iguatat d’oportunitas entre homes
i dones. Estic convençut que aquesta marginació i falta de drets està en l’origen de
l’endarriment econòmic,social i polític dels
països en vies de desnvolupament. Aquet llibre editat per la nostra fundació és un esforç
en aquesta direcció, pretenm exposar les
nostres experiències en la lluita per aquets
objetius, fer una crida a tots per vèncer els
obstacles que hi ha en la conseecució d’un
mon més just, fer caure alguna pedra més
d’aquest mur que separa un món del l’altre.
Francisco Neira
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Diccionario
Enciclopédico de
la Vieja Escuela
Javier Pérez Andujar
Ed. Tusquets, BCN-2016.
Algunos autores, casi sin quererlo, al hablar
de ellos reflejan el devenir de toda una generación. A pesar de que Andujar haga la pose
soliptista, lo sabe. El sabe que cada libro
suyo es la biografía de un tiempo, de una generación que se convierte pronto en veterana, y de un espacio, que es todas las ciudades
de trabajadores, de su Sant Adriá natal al
Bronx, barrios de convivencia, experiencias,
sufrimientos y grandezas.
La gran reivindicación que late tras cada
entrada de este diccionario es la contraposición entre la cultura llamada popular y la
“grand culture”: Fukushima, Lucky Luke,
Carpanta, Huelgas, Barrios y Obreros. Observemos esto con detenimiento, en ello hay
un choque profundamente social, político,
dos visiones de Catalunya y España, el choque entre la Copla, la escudella y Galactus
(...aquella impresionante frase de los Estopa
referida a este personaje de la Marvel cuando
alguién les habló del “Procés”...), mientras al
otro lado, “les glories culturals catalanes”,
sirven de marco a una burgesía del “lo que
pudo haber sido y no fue”. En “Catalanes
todos” es capaz de unir las vergüenzas del
pasado franquista con buenas partes de ironía histórica y una trama a veces sentimental que corona con un final de vodevil. Sí,
textualmente de vodevil, dónde nos habla
de los preparativos de la dimisión de Adolfo
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Suárez. Una vez más el reflejo de una generación, nostagia y sentimiento. También sus
dosís de “mala leche”.
“Diccionario...” es un ejercicio de historia vivída, también de izquierda, pero nada
de la nueva versión de postureo insípido, es
la izquierda de carajillo y huelga del metal,
pocas bromas.
Pérez Andújar realiza un buen anàlisis
literario de nuestras entrañas vivenciales,
de paso de nuestra historia reciente. Los
diccionarios son una especie de subgénero extraño, complejo de afrontar con éxito, nuestro Francisco Umbral lo intentó,
Flaubert casí da en el clavo, y muy bien lo
bordó Ambrose Bierce; incluso. Plá creo un
diccionario de cocina “El que hem menjat”
con más regustillo proustiano que recetario
de Arguiñano. La forma/fórmula enciclopédica, tan dificil, creemos que la cuadra, en
un recorrido que a veces recordamos con
nostalgia, y otras con surrealismo. Pero es
tiempo vivo y vivído. Por ello el autor se ha
curtido en las crónicas, como él mismo afirmó en la escritura provisional, como Larra.
Hablar de las visceras de nuestras vivencias
es remover las esencias de lo social. ¿Todo
ello convierte a Andujar en un escritor social? Dios le libre. Sencillamente lo convierten en un buen escritor. NCR
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La secesión
de los ricos
Antonio Ariño y Juan Romero
Editorial Galaxia Gutemberg, Madrid 2016.
Hace tiempo que sabemos, hace algunos
años, que hay en todo el mundo 211.275
personas con más de 30 millones de dólares,
de los cuales 2325 son milmillonarios, lo que
no sabíamos es que, cada día más, esa nueva
élite vive fuera de los estados, de una manera global, en los lugares más privilegiados
del planeta. Es lo que los autores llaman la
secesión de los ricos. Han sido los primeros
en vivir verdaderamente sin fronteras, con
propiedades y movilidad en todas partes y
hacia los sitios más exclusivos. Supone un
paso más en la brutalidad del Capitalismo,
éste se convierte en financiero y especulador, consolidando su dominio con la tecnologia digital, rompiendo sus ataduras con
los estados-nación, una vez conseguida las
rebajas fiscales, la austeridad/recorte del
gasto público y disuelto el poder sindical
(bueno, no del todo, seguimos firmes aún...).

Esta élite global ha roto cualquier compromiso con el gobierno territorial o los compromisos sociales, impidiendo cualquier
propuesta de sociedad cohesionada, inniviendose del pago de cualquier impuesto;
aunque sí se ha creado la figura del filántropo/especulador, que promueve campañas
humanitarias, ecológicas o de resposabilidad corporativa....
La descripción que Ariño y Romero hacen de esta evolución es muy científica, una
mezcla de social y antropológica, alejada de
ese asfixiante marco economicista que todo
lo alcanza. Cuando se preguntan como esa
nueva clases depredativa va a colaborar
con el Estado de Bienestar, responden, “El
capitalismo extrativo propone resolver la
cuestión social como en la Edad Media, mediante el donativo”
Redacció
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Esa puta
tan distinguida
Juan Marsé
Ed.Lumen, BCN-2016
Hay una pequeña burla en toda la novela. Ni es una novela negra, ni es una novela que habla del Franquismo, tampoco de
esa Transición tan traída y llevada. Utiliza
efectos y técnicas de guión cinematográfico,
habla de los entresijos de la producciones cinematográficas en España, pero tampoco es
una novela sobre los entresijos del cine.
Habla e ilustra sobre el cine clásico norteamericano, pero tampoco es un recordatorio
de esa época...
Digamos que “Esa puta tan distinguida”
trata de todo eso, pero su tema no es ése.
Su tema es el tiempo, la memoria. Que
no es poco tema...
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Marsé, con la elegancia y saber hacer habituales, nos relata la redacción de un guión
cinematográfico y las entrevistas necesarias
para ello, el texto recoje el asesinato de una
elegante prostituta en un cine de la Barcelona de postguerra. El escenario de la gris
Barcelona franquista, su sociedad, sus miserias, la olvidada memoria histórica, el inicio de la década de los ochenta, la indústria
cinematogràfica hispana..., la represión y el
recuerdo, Gilda.
Una emotiva y brillante novela de un
gran escritor catalán.
Redacció
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Cero K
Don DeLillo
Seix Barral, BCN-2016.
Para algunos es el mejor escritor norteamericano vivo, para otros es un sobrio analista
de nuestro mundo contemporáneo, “Cosmópolis” o “Libra” así lo demuestran, en las disecciones que hace del capitalismo actual o
de acontecimientos histórico, en ésta última
con el asesinato de Kennedy. Un inicio sorprendente con “Americana” y después con
“Submundo”, considerada obra maestra de
nuestra reciente literatura global.
Ha sido ganador de National Book
2016,uno de los pocos premios de prestigio
que posee, algo que no parece preocuparle a este autor de origén italiano, nacido en
New York en 1936. Es un gran admirador de
Kafka y de Bernhard, fue buen amigo del
Norman Mailer, factotum de las letras norteamericanas, una estrella del realismo periodístico, que poner al lado en el paseo de la
fama de la “Gran Novela Americana”, al lado
de la estrellas relumbrantes de Hemigway,
Scott Fitzgerald, Steinbeck, Auster o Plath, la veterana de Hawthorne, Mark Twain
y Henry James, luego están las que siguen
en la sombra, como Dos Passos o Bierce.
Entre estas la de DeLillo. Arriba mira silencioso Faulkner. DeLillo es un hombre afable,
sencillo, en apariencia, presume de tener los

mismos amigos de su infancia en el Bronx,
fontaneros y electricistas, con los que habla
de deporte y con los que no se endiosa.
Sin embargo su novela “Cero K” es un
relato valiente y complejo, habla del ego,
de la muerte y de cómo la crionización juega en esa realidad. Nada sencillo. Nos describe la ultrasecreta sede de Corvergencia,
centro tecnológico y depósito de cuerpos
criogenizados, dónde especialistas biomédicos cuidan y preparan a cuerpos para un
futuro dónde sus dolencias se puedan curar
y la existencia humana pueda ampliarse. Su
protagonista Jeff Ross nos cuenta como su
billonario padre se criogeniza en vida junto a su mujer, por amor, o talvez nostagia,
describiendo un reciente Nueva York de inmigrantes, pobres y masificación. Pero no
es “Cero K” una novela de apocalipsis, es
especulación sobre la naturaleza humana,
DeLillo crea, podríamos decir que recrea,
un lenguaje para referirse a los vivos que
existen pero que no son, a los clientes criogenizados. Están pero no existen, es pero no
existe, como Dios para Heidegger, curiosos
comentario de DeLillo.
Un reto y una novela apasionante, contada con estilo. NCR
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Disidencies

High-Rise
Dirct. Ben Wheatley
Reino Unido-2015.
Nos solemos hacer crítica cinematogràfica en
nuestra revista (tampoco pensábamos llevar
15 años con la edición...), pero en esta ocasión vale la pena: J.G. Ballard es un escritor
imprescindible para entender la literatura de
ideas y anticipación (llamada ciencia-ficción,
S-F en inglés), y que nos sitúa en espacios de
escenarios de futuro, de él surge esta adaptación al cine de una de sus novelas, traducidas
al castellano como “Rascacielos”, por la mítica editorial Minotauro.
La invención de futuros probables siempre tienen un fondo de crítica social, no olvidemos que en el nacimiento de la S-F y de la
Izquierda hay caminos que surgen unidos:
El gran autor H.G.Wells fue fundador de la
Sociedad Fabiana y del Partido Laborista
después.
La innovadora adaptación de Wheatley
nos habla de un edificio tecnológico y auto114

suficiente, que se convierte en el escenario
de una lucha de clases, en cómo, tras cualquier catàstrofe, la tribu y la barbarie humana yacen, a la vuelta de la esquina. Recuerdos sofisticados de aquel “Señor de las
moscas”. Redacció
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