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Una
situación
particular

D

e todos los cambios y muertes anunciadas de este nuevo siglo , el nacimiento de las redes sociales ha sido
uno de los más impactantes, también de los
que más pronto se han convertido en cotidianos. La palabra crisis empezó a sonar en
las redes, como ahora suena recuperación
y salida de la crisis. Pero no podemos caer,
como sí hacemos habitualmente, es describir la realidad a golpe de “Twiter” o de medio endógamico. Por mucho que se insista,
no hemos acabado con la crisis, dado que en
dónde impactó, las clases trabajadoras, las
condiciones siguen estando igual o peor que
cuando se generaron.
Una vez que los trabajadores hemos encajado lo peor de la crisis, no cabe perpetuar
a los asalariados como mileuristas, algunos
5
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incluso que no llegan a serlo. En
nuestro país ha habido un desplazamiento de las rentas salariales
y de las prestacions sociales a las
cuentas de beneficios de empresas,
inversores y banca, naturalmente
con la connivència del Gobierno de
Rajoy. Utilizando los datos de un
organismo poco sospechoso de “rojerío”como es el Instituto Nacional
de Estadística (INE), el salario medio en España es de 1625 brutos ,
con 14 pagas, si se descuentan las
cotizaciones a la Seg.Social y las retencions de IRPF la cantidad queda reducida, de media insistimos, a
1310 ; si a ello le incluimos los contratos a tiempo parcial y más de un
12% de asalariados que no llegan al
SMI (707’70 ) , nos quedan unos salarios que oscilan más hacia los 900 .
Desolador. Como dato destacable
queda por sumar la estacionalidad
del mercado de trabajo. Mala contratación, empresas Multiservicio,
jornaleros de Servicios. Un poema.
Mientras que la Ministra del negociado, Fátima Báñez, habla de
“normalizar” los salarios, su própia
administración “externaliza” contratos de servicios a la baja, caso
Eulen. No nos engañemos, el conflicto laboral más cercano, que aún
está tomando forma, será el de los
Servicios Públicos; también las Ad6

ministraciones se han apuntado a la
dudosa moda de privatizar servicios
vitales para la ciudadanía, muchísimo en el caso del PP y demasiados
en los sucesivos gobiernos de la Generalitat, por no hablar de algunas
prácticas municipales, bien cercanas...
Tras una crisis de avarícia, hay
que recuperar una simetria social.
No debemos prodigar los populismos demagógicos tipo Trump,
tampoco los sistemas de reciclado
y postureo tipo Macron. Ante el terror económico, Europa siempre ha
recurrido al placebo nacionalista, a
veces teñido de xenofòbia, lo hemos
podido ver en el autista Brexit y en
las últimas elecciones alemanas y
austriacas. Podríamos añadir que
si se tratara de un cocktail, la mezcla de nacionalismos y crisis económicas no combinan muy bien, se
producen grumos, más ácidos que
nutritivos...
Observamos estos pasados años
y ha habido un cambio de paradigma en el Capitalismo (para los más
finos, Neo-Liberalismo) y esos cambios deben hacernos reaccionar, de
hecho está cambiando una manera
de articular el hecho sindical. Se
está redefiniendo una forma de articular el sindicalismo en los centros
de trabajo, también en la própia
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empresa. Hay que construir un relato sindical que esté a la altura de
la contemporaneidad, la robotización, la conciencia ecológica, la negociación colectiva global, esos son
los nuevos retos. Sin perder lo concreto, las realidades laborales a pie
de empresa.
El referente del Estado y su
administración, las Instituciones
como reflejo de la verdadera voluntad popular, deben seguir siendo
garantes del estado del bienestar,
de un estado social. Hay que seguir
batallando por civilizar la contratación y dignificar salarios, desde los
sindicalismos nacionales, peró no
podemos perder de vista nuestro
marco europeo, dentro de un contexto global absolutamente insoslayable. Esperemos que las generalizaciones de la Cumbre de Goteborg
nos reserven el fortalecimiento de
una Europa de derechos e Inversiones sociales.

Urge, por tanto la coordinación sindical global, utilizar y reforzar las
estructuras Internacionales para
avanzar, y en demasiados casos,
para no retroceder. En este número
aportamos varios artículos , creemos que valiosos, que van en esa
dirección.
Toca, como siempre, más que
nunca, esa articulación internacional, acompañada de la reivindicación de nuestros anhelos y orígenes:
El Primero de Mayo como gran àgora de internacionalismo. ¿Acaso la
cooperación y el internacionalismo
son cosas diferentes?.

Nicolás Cortés Rojano
Director de Sud

9
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“Así murió el PS
francès”
Hollande pasará a la historia como sepulturero de la
idea de izquierda de Mitterrand.

L

o que acaba de ocurrir en
Francia con la casi desaparición del Partido Socialista debe llamar la atención
de toda la izquierda europea. No es
sólo un fracaso momentáneo que se
podria recuperar en las pròximes
elecciones: es una verdadera autodestrucción, madurada durante los
cinco últimos años. François Hollande pasará a la historia como el
sepulturero del proyecto de izquierda elaborado por François Mitterrand en Epinay en 1971.
La historia moderna del Partido Socialista, desde el triunfo de la
unión de la izquierda en 1981, es
una sucesión de victorias y derrotes, de avances y amargós fracassos.
Sin embargo, en el último quinquenio se aprecia una diferencia cuali10

tativa: en junio de 2012, sólo un mes
después de su victoria, el nuevo presidente decidió dar la espalda a su
programa electoral (había ganado
con promesas demagógicas) y, pasado el verano, propuso una política
radicalmente diferente, incluso más
de derechas que la de su adversario
de aquel entonces, Nicolás Sarkozy.
Por lo menos, Sarkozy había ofrecido unos regalos fiscales a las clases
medias, mientras Hollande hacía
ahora recaer sobre ellas el conjunto
del esfuerzo para respetar los criterios presupuestarios impuestos por
Bruselas, pese a haver pretendido,
durante su carrera a la presidència,
imponer la renegociación.
A partir de ahí, el Partido Socialista empezó a perder las elecciones,
y las perdió todas: municipales, can-
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tonales, regionales, senatoriales,
europeas. Su suerte política estaba sellada. El partido se hundió
en facciones y luchas internes, la
mayoría parlamentaria no obedecía al Gobierno, el juego de las
ambiciones individuales prevalecía cada vez más, pués todos eran
conscientes de que ¡el presidente
había fallecido desde el comienzo! Lo entendió mejor que nadie
Emmanuel Macron. Ellos pensaban salvar el partido conquistándolo; él sabia que también había
muerto...
El porqué del harakiri aparece ahora claramente: el Partido
Socialista y su presidente no tenían un proyecto consensuado,
colectivo, con líneas claras de
actuación, ni una perspectiva a
medio y largo plazo. No llevaron a cabo un anàlisis serio de
los márgenes políticos dentro
del conjunto europeo, ni de las
transformaciones estructurales
imprescindibles para generar el
apoyo de las nuevas generaciones
sociales y afrontar la rigidez y los
temores de la sociedad francesa.
Así murió el Partido Socialista. Su único Consuelo es que
la derecha tradicional padece el
mismo castigo. Mitterrand ne12
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cesitó 13 años (1958-1971) para
construir una fuerza de izquierda
creïble, y diez años más para ganar las presidenciales. ¿Cuántas
dècades precisarà la izquierda
para recomponerse? Lo que sí es
seguro es que la era Macron que
se està iniciando es muy incierta
tanto en sus objetivos como en su
método de gobierno. Además una
nueva generación llega al poder,
sin preparación, sin selección,
sin verdadero conocimiento de la
extrema complejidad d los retos
que asedian al país. El reto para
el nuevo mandato es inmenso. Y
para la izquierda francesa, es la
hora de una autocrítica despiadada si quiere encarnar las aspiracions modernes de progreso y
solidaridad.

Sami Naïr
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L’informe de
benestar de
l’OCDE 2017

L

’informe de benestar de l’OCDE 2017, “Com és
la vida?” assenyala que els nivells de desigualtat
econòmica i de qualitat democràtica a l’estat espanyol són alarmants, i el que és pitjor, la tendència
empitjora.
La precarietat és en gran part la causant d’aquestes desigualtats, doncs són les rendes del treball les
que s’han vist més afectades per la crisi econòmica,
mentre el capital cada cop acumula més riquesa. De
fet, Intermón Oxfam denuncia en un informe de novembre 2017, que el primer executiu d’una firma de
l’IBEX 35 cobra 112 vegades el salari mig de la seva
empresa.
14
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A França, fins ara un país conegut pel seu model d’estat del benestar, l’arribada d’Emmanuel Macron
al govern ha suposat l’aplicació
d’una sèrie de reformes de caràcter
liberal, que ha afectat especialment
els treballadors i treballadores, però
també els estudiants i els pensionistes.
Actualment aquest país es troba
immers en una onada de mobilitzacions contra aquestes reformes, que
no faran sinó precaritzar el mercat
16

laboral, eixamplar les diferències
entre els rics i els pobres, desmantellar la classe mitjana i retallar el
sistema d’ajudes socials. En definitiva, desmuntar un model social en
el qual ens emmirallàvem molts països europeus.
A l’Estat espanyol coneixem
molt bé les conseqüències d’aquestes mesures d’austeritat, ja que les
reformes laborals de 2010 i 2012, en
un context econòmic i social on les
xifres d’atur a Catalunya s’enfilaven
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fins al 22%, s’han
basat en contractes caracteritzats
per la temporalitat, la parcialitat
i els salaris baixos.
A això cal afegir-hi l’aparició
de les empreses
multiserveis que,
legitimades per
la reforma laboral
de 2012, paguen
als seus treballadors menys del
que fixa el conveni de sector. Això
no només implica
una rebaixa de
salaris brutal, sinó també un frau a
la seguretat social, que veu com es
buida la guardiola de les pensions.
A més a més, l’aparició d’empreses com Uber, Cabify o Amazon, pal
de paller de l’anomenada revolució
industrial 4.0, desregulen totalment les relacions laborals tal com
les coneixíem fins ara, i obliguen les
organitzacions sindicals del segle
XXI a replantejar-se quins han de
ser els mecanismes de reivindicació
i lluita als carrers i a les fàbriques,

tenint en compte que cada cop les
relacions laborals s’individualitzen
més.
En aquest context de canvi, les
organitzacions sindicals catalanes, i també les europees, haurien
de començar a actuar de manera
proactiva i sota les directrius de la
Confederació Europea de Sindicats.
Campanyes com la que defensa un
augment de salaris per millorar les
condicions de vida dels treballadors
i dinamitzar l’economia, la tasca de
lobby per influir en el pilar social europeu acabat d’aprovar, o exigir que
els tractats comercials que signa la
Comissió Europea amb tercers països respectin les normes fonamentals en l’àmbit laboral per protegir
la nostra indústria i els seus llocs de
treball, han de ser els primers passos
per aconseguir un canvi de rumb en
les polítiques socials a Europa.

Camil Ros
Secretari general
de la UGT de Catalunya

17

Tribuna

El genocidi

iazidita
E

l 3 d’agost del 2014 va començar un dels episodis
més violents de les darreres dècades a l’Orient Mitjà quan les tropes d’Estat Islàmic a
l’Iraq van iniciar l’atac del districte kurd de Sinjar on van perpetrar
amb tota impunitat un dels pitjors
crims en tota la història de la humanitat: el genocidi iazidita. Avui,
el món encara es pregunta com es
va poder gestar i posar en pràctica
aquell horror en ple segle XXI. Com
tots els genocidis que han tingut lloc
18

a la història recent de la humanitat
(Cambodja, Ruanda, Bòsnia, etc.)
és important analitzar acuradament els contextos polític , històrics
i socials en què es van desenvolupar.
L’actual estat de l’Iraq acull un
gran nombre de minories ètniques
i religioses. Al costat dels àrabs xiïtes i sunnites hi trobem un mosaic
de pobles amb cultures, llengües i
creences molt diverses com els mateixos iazidites, els assiris amb les
seves esglésies cristianes, els xabaks, etc.
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Lalish, el santuari sagrat dels iazidites
Crèdit: Josep Lluís Alay/Diputació de Barcelona
19

Tribuna

Qui són els iazidites? Es tracta
d’una de les minories religioses més
vulnerables de tot l’Orient Mitjà,
distribuïts entre els estats de Síria,
Turquia i Iraq. En realitat, els iazidites són una minoria kurda i per
tant els trobem dins del territori
conegut com Kurdistan. El nombre
total de iazidites és molt variable en
funció de les diverses estadístiques
que existeixen i, a més, hem de tenir en compte que una part important resideixen actualment com a
refugiats o descendents de refugiats
a Armènia, Geòrgia, Rússia, Alemanya, Estats Units, etc. En total
se suposa que actualment hi ha un
milió de iazidites. A l’Iraq hi viuen
la majoria, entre 500.000 i 650.000.
La seva llengua pròpia és el kurd en
la seva variant dialectal kurmanji.
La major part viuen dins les fronteres de l’actual Iraq i, fins fa poques setmanes dins dues regions
del territori de la Regió Autònoma
de Kurdistan també coneguda com
Kurdistan iraquià. Aquestes dues
regions són d’una banda Sinjar i de
l’altra Shekhan.
Les represàlies militars del govern
de Bagdad contra el govern kurd
per haver organitzat el referèndum
20

d’autodeterminació del 25 de setembre, van comportar la pèrdua de
diversos territoris en disputa que estaven sota administració kurda des
de feia tres anys, entre ells la regió
de Sinjar, mentre que Shekhan es
manté sota el control del Kurdistan
iraquià i no sembla que hagi de canviar de moment la seva situació. Pel
contrari, a Sinjar la situació és més
confusa i aparentment són milícies
iazidites les que controlen aquesta
regió muntanyosa amb el vistiplau
de Bagdad.
La regió de Shekhan ha estat
tradicionalment el centre polític i
religiós dels iazidites. A la ciutat de
Shekhan, també coneguda com Ain
Sifni, hi té la seva residència el mir o
príncep dels iazidis, que actualment
és Tahseen Said, un venerable ancià
que va lluitar bona part de la seva
vida contra el règim baasista iraquià a la guerrilla kurda de Masud
Barzani. El mir és una posició hereditària i representa la màxima autoritat política i religiosa dels iazidites. D’altra banda el títol de baba
sheikh recau en la màxima autoritat
espiritual dels iazidites i en aquests
moments aquesta posició l’ocupa
Khurto Hajii, sempre sota l’autori-
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Nadia Murad, durant el lliurament del Premi per la Pau.
Crèdit: Judit Conteras / Diputació de Barcelona

tat final del mir. A pocs quilòmetres
de la ciutat de Shekhan i en una vall
d’oliveres protegida per les muntanyes, s’aixeca el lloc de culte més
important del iazidisme: el santuari
de Lalish, on hi reposen les despulles de Sheikh Adi, el seu personatge
històric més transcendental.
Sense cap mena de dubte, l’element diferencial identitari més
important dels iazidites és la seva
religió. Molts hi ha volgut veure elements propis del zoroastrisme, l’is-

lam, el cristianisme, el gnosticisme
o el judaisme, però el cert és que el
iazidisme és una religió per dret propi. Probablement es tracti d’una de
les religions més antigues de la regió
amb estrets llaços amb l’antiga religió dels perses, el zoroastrisme o
mazdaisme.
Creuen en un déu creador anomenat Yasdan que no es barrejarà mai
amb el producte de la seva creació.
D’una perla va sorgir l’hèptada o els
set àngels, els quals són considerats
21
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Josep Lluís Alay, Comissionat de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, en
l’entrevista que va tenir a Erbil amb Falah Mustafa, Ministre d’Afers Exteriors del Kurdistan
iraquià

emanacions de Yasdan per actuar directament sobre la Terra i els éssers
humans, amb l’encàrrec de fer complir la voluntat divina. Tawusi Melek
(o Malak Taus), l’Àngel Paó reial, és
l’àngel suprem a qui reten culte tots
els iazidites. És precisament aquesta
devoció al Paó reial la que ha estat
la causa de bona part de les persecucions que els iazidites han patit en
mans dels musulmans sunnites més
22

ortodoxes. Aquests darrers associen
la figura del paó a Iblis o Xaitan (Satan), el dimoni de l’Alcorà i, per tant,
han considerat els iazidites al llarg
de la història com autèntics “adoradors del dimoni”. Aquesta acusació
ha donat lloc a diversos pogroms contra els iazidites al llarg de la història,
el darrer i més cruel de la història el
que va perpetrar Estat Islàmic des
de l’any 2014.
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L’agost del 2014 es va iniciar una
neteja ètnica adreçada contra els iazidites que per la seva intencionalitat destructora i devastadora ha
esta considerada com un autèntic
genocidi. No és el primer que té lloc
a la regió contra els iazidites. Podem
dir sense temor a equivocar-nos que
la “tradició” mortífera ve de lluny
i almenys es coneixen a la història
dos casos documentats de persecucions contra els iazidites amb voluntat exterminadora. El primer l’any
1640 instigat pels otomans a la regió
iazidita de Sinjar i l’altre el 1892 on
també els otomans van perseguir
assiris, armenis i iazidites sense distinció. La destrucció de la minoria,
del diferent, un tràgic costum ben
arrelat a l’espècie humana.
El preludi del genocidi d’Estat
Islàmic va tenir lloc el 2007 quan
Al-Qaida va protagonitzar tot un
seguit d’atemptats contra la comunitat iazidita de l’Iraq. Durant la
primera dècada del segle XXI l’organització Estat Islàmic va romandre sota el comandament d’Al-Qaida i no va ser fins el 2014 que s’hi
va separar per crear el Gran Califat
universal encapçalat per l’enigmàtic l’iraquià Abu Bakr Al Bagdadi.

El 29 de juny de 2014 el califa va
enarborar la bandera negra d’Estat Islàmic que porta inscrit l’antic
segell del profeta Muhammad amb
l’anomenada xahada o professió
de fe islàmica “Només hi ha un déu
Al·là i Muhammad és el seu profeta” i es va llançar a la conquesta del
món tot començant per Orient Mitjà. En pocs mesos es van fer amb el
control de bona part de Síria i Iraq
i van instal·lar els seus quarters generals a Raqqa (Síria) i a Mossul
(Iraq). Les batalles més dures es
van produir amb els peixmergues
kurds durant la segona meitat de
l’any 2014.
El Kurdistan iraquià va poder
contenir els jihadistes i va impedir el
seu avenç però en la batalla van perdre la regió iazidita de Sinjar i allà
va començar l’horror. El 3 d’agost
els soldats d’Estat Islàmic ocupaven diverses localitats al voltant
del Mont Sinjar i els seus habitants,
majoritàriament iazidites, van fugir cap a la muntanya sota el sol de
ple estiu sense aigua ni menjar. Allà
van restar durant setmanes sota el
setge jihadista. Només la intervenció nord-americana per aire i kurda per terra va permetre finalment
23
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que una part pogués escapar al setge. Molts d’ells van trobar refugi
a l’interior del Kurdistan iraquià.
Tanmateix, la majoria dels iazidites van ser capturats a les poblacions del voltant. Els homes van ser
executats i els seus cossos llançats
a fosses comunes, mentre que els
infants i les dones van ser concentrats en diversos camps per després
redistribuir-los per tota la geografia
d’Estat Islàmic, des de Raqqa fins a
Mossul. Les darreres investigacions
parlen d’aproximadament 3.000
homes assassinats els primers dies a
Sijar i gairebé 7.000 dones i infants
segrestats. Les dones i les nenes van
ser convertides en esclaves sexuals
i venudes als mercats de les ciutats
ocupades per Estat Islàmic i a les
xarxes de grups de whatsapp de militants jihadistes de la reunió. En
aquests mercats de tràfic de dones
iazidites es venien dones per entre
2.000 i 3.000 dòlars, mentre que el
preu d’una nena podia voltar els
10.000 dòlars. Violacions múltiples,
tortures i els tractes més denigrants
imaginables van conformar el panorama quotidià de milers de dones
i nenes iazidites al llarg d’anys de
captiveri.
Una dona molt jove, Nadia Murad, va poder escapar de l’horror
24

dels seus segrestadors. Un perillós
trajecte la va portar des de Mosul on
la tenien segrestada fins Alemanya
on va rebre les primeres atencions
mèdiques i, especialment, psicològiques. En pocs mesos Nadia Murad
es va convertir en la imatge visible
del poble iazidita al món i va iniciar
una campanya a nivell global per
explicar el genocidi iazidita en primera persona. El setembre del 2016
va ser nomenada Ambaixadora de
Nacions Unides per la dignitat dels
supervivents del tràfic de persones
i les seves intervencions davant diferents caps d’estat de tot el món i
davant el Consell de Seguretat de
Nacions Unides han aconseguit que
la persecució dels iazidites hagi estat qualificada de genocidi i sigui
investigat per Nacions Unides. Per
tots aquests motius, l’Associació
per a les Nacions Unides amb el suport de la Diputació de Barcelona
va atorgar el Premi Pau 2016 a Nadia Murad.
A partir del lliurament del premi, la Diputació de Barcelona es va
comprometre a donar suport a projectes de cooperació destinats a la
població iazidita i amb una atenció
especial a les dones i infants. Amb
aquesta intenció s’han mantingut
contactes amb el Govern autònom
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Lalish, el santuari sagrat dels iazidites
Crèdit: Josep Lluís Alay/Diputació de Barcelona

del Kurdistan iraquià tant a Barcelona com a Erbil per tal de donar suport a diferents iniciatives d’aquest
govern per millorar i alleugerir les
condicions de vida dels refugiats iazidites a la província kurda iraquiana de Duhok.
Sens dubte, la recuperació de
Mossul i Raqqa al llarg del 2017, ha
permès l’alliberament de moltes dones i infants iazidites, però malau-

radament avui encara hi ha com a
mínim 1.500 dones i infants iazidites desapareguts en mans dels jihadistes. Mentre hi hagi una sola dona
o un sol infant patint el més inhumà
dels captiveris, seguim lluitant des
d’arreu del món per alliberar-los
i un cop lliures oferir-los la millor
acollida i atenció possibles sigui al
Kurdistan iraquià o a la mateixa
Europa.

Josep Lluís Alay
Comissionat de Relacions Internacionals de
la Diputació de Barcelona
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Aaaaah,vaja!!
Era això…
Hi havia una vegada un país que
extasiat davant un emergent, però
no nou personatge polític, va decidir confiar en ell. Va prometre que
estava per sobre dels “ismes” que
han caracteritzat, deia, la política
durant massa anys. Ni de dretes ni
d’esquerres...Setembre, ha tornat
als ciutadans d’aquell país a la realitat ideològica.
Efectivament, estem parlant
de França on l’anomenat fenomen
Macron semblava un tsunami sense
26

parangó en la història moderna de
la Ciència Política. No cal més que
repassar hemeroteques per a veure
que, segons molts, pràcticament ens
trobàvem davant una oferta mai
vista, d’abast molt ampli i que posava fi a les ideologies tradicionals.
Diuen que el temps acostuma a
posar les coses en el seu lloc, i realment en aquesta ocasió ha estat un
breu període el que molts han necessitat per a veure que darrera les
posicions que ho abasten tot, s’ama-
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guen polítiques i polítics que si tenen ADN, que es poden identificar
immediatament, que, en definitiva,
tenen ideologia.
Macron, amb el seu moviment
va ser clar des del primer moment.
Per molta ideologia que sobrés, per
moltes voltes que donés al concepte de fer les coses per a tots, la seva
trajectòria ha evidenciat que la virginitat política és una virtut? que
molts proclamen però que al capdavall ningú no té.

El nou president, no ho oblidem
ja tenia un pedigrí amb un flaire
clarament dretà en totes les seves
concepcions del que havia de ser la
política social i econòmica. La seva
participació i discrepàncies amb el
govern d’Hollande ja eren una bona
prova del que pensava el personatge.
I, com diem al començament,
pocs mesos desprès, ha arribat la
prova del nou sobre el tarannà del
gran fenomen polític francès. Ha
27
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bastat que es presenti el projecte de
reforma laboral per a veure que, allò
de la superació de les ideologies era
fum venut al millor estil dels venedors ambulants que fa dècades anaven pels pobles prometent la curació de tots els mals.
Perquè, diguem-ho clar, la reforma laboral que Macron tira endavant és una mostra pura i dura
de polítiques dretanes a les quals,
28

malauradament, tan acostumats
estem en aquest país des del 2011.
Bé per ser justos des del 2010 amb
Artur Mas i el, ho recordeu?, govern
dels millors.
La reforma no deixa lloc a dubtes, s’imposa el criteri de la flexiseguretat, un concepte que finalment
el que aconsegueix és fer més precàries les condicions dels treballadors i donar un marge de discrecio-
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nalitat important
als empresaris que,
com no pot ser d’un
altre manera, protesten per la poca
valentia de les mesures anunciades
però que després
es desfan en elogis
pel nou rumb que
prenen les decisions des del poder.
No us sona aquesta
cançó?
En poques
paraules, la reforma “macroniana”,
redueix les indemnitzacions per acomiadament, fins
ara les fixava el jutge en cada cas
i ara ja s’estableix un topall. On
haurem sentit aquesta “nova política laboral”? A la mitjana i petita empresa, au revoir als convenis
sectorials. A partir de la entrada en
vigor de la reforma, els empresaris
i els treballadors podran negociar
directament sense tenir en compte
els convenis del sector. No cal ser un
Einstein per a comprendre que els

beneficiats no seran precisament els
treballadors de les petites empreses
que, mancats de la força que donen
els acords dels sindicats, quedaran a
expenses del que vulgui fer el patró.
Per cert, perdoneu la insistència, no
us sona aquesta música? I un altre
punt, la possibilitat que les multinacionals acomiadin personal si tenen pèrdues a França, encara que a
nivell global estiguin guanyant tots
els diners possibles. A que us sona?
I per acabar la guinda de la “nova
política”. En previsió de la contestació social i sindical, com ja va tenir Hollande durant mesos, la reforma s’aprovarà en forma de decrets,
furtant així el necessari debat parlamentari. Bona mostra de voluntat
de diàleg, consens i debat democràtic. Perdó per la reiteració, però no
us sona?
En definitiva i com es pot veure,
nova política, per sobre d’ideologies
i a la recerca del bé comú. Tot plegat recorda tant a un determinat
personatge, que només falta saber,
quan començarà a parlar a través
del plasma.
José Mª Garcia-Pastor
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Contribuir des
de Sant Boi a
construir un
món més
just.
C

ontribuir des de Sant Boi a
construir un món més just.
Aquest és l’objectiu principal que el govern de Sant Boi s’ha
plantejat i pel qual ha lluitat al llarg
d’aquests anys.
Les polítiques de cooperació al
desenvolupament han estat i continuen sent eminentment locals. És
des dels municipis des d’on s’han
impulsat de manera decidida, sense
ser a priori una competència pròpia.
Per això vull en primer lloc reivindicar l’esforç del món local en aquesta
30

matèria. I en particular, dels ajuntaments
socialistes.
Especialment
en
aquests anys de crisi,
en què les administracions comptàvem amb
menys recursos, i mentre veiem com les administracions autonòmiques i central reduïen
els seus esforços en
matèria de cooperació,
ciutats com Sant Boi
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Acte de signatura del conveni entre l’Ajuntament de Sant Boi i el Fons Català de Cooperació al
Desenvolopament

32
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hem mantingut el nostre compromís, aportant entre el 0.85 i l’1%
dels ingressos propis
municipals.
I ho hem fet per
convicció i malgrat
els retrets interessats
d’altres forces polítiques. Els ajuntaments
de progrés tenim molt
clar que els recursos
destinats a cooperació
no són una despesa,
sinó una inversió.
Una inversió en les
societats
receptores
d’aquests
projectes,
orientada al seu empoderament, a la seva
progressiva autonomia
i sobretot a la disminució de la desigualtat.
Però també una inversió a les nostres ciutats, a l’enfortiment de
la consciència cívica i
la capacitat crítica de la ciutadania
davant la injustícia, i el seu compromís per un món més just.
Com alcaldessa em sento orgullosa de l’esforç del nostre Ajuntament, que és molt més que econòmic. Hem apostat per una política

transversal, que va més enllà del
propi departament de Cooperació i
que té els seus elements singulars.
En primer lloc, Sant Boi ha centrat històricament els projectes de
desenvolupament en aquelles ciutats agermanades, amb les que volem establir lligams d’igual a igual.
Entenem la cooperació com un
exercici de fraternitat, valor consubstancial al socialisme. La nostra
aposta per la cooperació és inherent
als nostres valors ideològics.
En segon lloc, la cooperació a
Sant Boi va molt més enllà del propi
Ajuntament. Al llarg d’aquests anys
hem anat teixint una enorme xarxa
de complicitats.
En aquest sentit vull destacar i
reconèixer el paper del món sindical
en general, i el d’UGT en particular,
com actor essencial en el disseny,
la implementació i la governança
d’una política de cooperació al desenvolupament cada cop més eficaç,
eficient, descentralitzada i transformadora.

Lluïsa Moret
Alcaldessa
Sant Boi de Llobregat
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Refugi,
vies alternatives:
universitats i
món local

A

l meu entendre, la idea
europea va ser definida
pels pares fundadors1 en
base a unes poques premisses bàsiques: la creació d’un espai de pau, respecte dels Drets Humans i prosperitat econòmica, amb
una certa redistribució de la renda,
la qual cosa havia de ser garantia de
manteniment de la pau social i, alhora, condició d’un nou contracte social entre la burgesia (en general les
èlits) i les classes populars europees.
L’accent en l’espai de pau es vi34

sualitzava en la nova entente
franco-alemanya, així com la
integració dels partits comunistes d’Europa occidental
en el sistemes parlamentaris
(malgrat la crisi de maig de
1947) i la seva evolució cap
al posterior eurocomunisme és conseqüència d’aquest nou contracte
social implícit de la postguerra europea.
Aquesta idea europea es trenca
o, com a mínim, s’esquerda molt
greument, a partir dels anys 90, en
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1 Si hom cerca a viquipèdia o a wikipedia “pares fundadors de la Unió Europea” apareix una
llista, no gaire llarga, però notable, de personalitats vinculades amb major o menor mesura a la
posada en marxa de les Comunitats Europees, antecedent de l’actual Unió. Com és tristament
habitual, en aquesta llista no hi apareix cap dona.
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base a tres episodis principals, que
intentaré explicar en aquestes línies.
En primer lloc, les guerres dels
Balcans i, molt especialment, la
guerra de Bòsnia, pel que va suposar de confrontació civil, de repetició dels escenaris criminals que
s’havien viscut durant la II Guerra Mundial i, en general, d’anorreament en el cor d’Europa dels
principis bàsics d’humanitat i, no
cal dir-ho, dels Drets Humans més
elementals –camps de concentració,
neteja ètnica, violacions massives,
etc.-. Amb les guerres dels Balcans,
quin epicentre és la guerra de Bòsnia (1992-1995) es trenca la idea
d’Europa com un espai de pau permanent. La inacció de les instàncies
europees, sumada a l’acció individual, en solitari, d’alguns dels seus
països principals (reconeixement
per separat d’Eslovènia i Croàcia
per part d’Alemanya), posa de manifest el trencament de l’espai europeu de pau a través de la incapacitat
de les institucions de Brussel.les de
posar-hi remei i, ni tant sols, d’identificar raonablement bé els diferents
actors en conflicte: el govern legítim
i multiètnic de Bòsnia és tractat en
igualtat de condicions que les formacions extremistes, sostingudes
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en tropes irregulars sovint responsables de crims de guerra i contra la
Humanitat, sèrbies i croates.
En segon lloc, la crisi econòmica i financera que es desferma a
partir de la fallida de la financera
nord-americana Lehman Brothers
Holding Inc., el 15 de setembre de
2008 i el seu contagi arreu a través
de la globalització de riscos financers que, al seu torn, eren fruit de la
desregulació econòmica i financera
iniciada els anys 80 per dirigents polítics ultraconservadors com Margaret Tatcher o Ronald Reagan, abanderats de les “noves” polítiques
neoliberals, que van permetre el
creixement fins a nivells insospitats
de un nou tipus d’economia especulativa. No m’hi estendre perquè els
orígens i la difusió de la crisi han estat objecte d’una excel.lent i clarificadora literatura2. En tot cas, el que
interessa aquí assenyalar és que les
conseqüències de la crisi de 2008 a
Europa, com a crisi financera que és
inicialment, es focalitzen en la banca, quins actius es desplomen en la
mesura que l’amenaça d’impagats
augmenta i rebota, d’uns productes
2 Per exemple: Navarro, V., Torres López,
J., Garzón Espinosa, A., Hay alternativas,
Ed.Sequitur, ATTAC España, Madrid 2011
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financers a uns altres i d’unes entitats a unes altres. L’amenaça de fallida de moltes entitats bancàries és
solucionada pels governs europeus,
sota el consell, direcció i imposició
de les institucions europees encoratjades i vigilades per la cancellera
alemanya Angela Merkel (seguidora
dels dirigents conservadors i neoli-

berals dels anys 80), mitjançant la
injecció d’enormes quantitats de
diners públics que es duu a terme
mitjançant l’encariment abusiu de
les condicions de finançament de les
administracions públiques a través
de l’emissió de deute i la retallada
de la despesa pública en serveis essencials, en una espiral on una cosa
37
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és conseqüència, i a la vegada causa,
de l’altra.
Com que la despesa pública en
serveis essencials (salut, educació, protecció social contra l’atur
o l’exclusió) és part fonamental de
les polítiques redistributives que
mantenien viu el contracte social de
postguerra, la seva davallada, unida
a la devaluació permanent dels sa38

laris, dóna com a conseqüència, de
facto, el trencament o, com a mínim,
l’esquerda greu d’aquest contracte
social. Aquesta és, al seu torn, una
de les causes, potser la més important, de la davallada electoral dels
partits tradicionals, d’inspiració
demo-cristiana i social-demòcrata,
que havien estat els artífex de la
construcció europea, i de l’aparició
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o revifalla de nous (o no tant nous)
partits situats a dreta i esquerra
d’aquest espai polític. Especialment preocupant és el creixement
de formacions situades a la dreta
perquè cerquen donar refugi a la
població víctima del trencament de
l’entesa social de post-guerra, a través dels tradicionals discursos autoritaris, xenòfobs i excloents i, en fi,
anti-europeus.
I aquí arribem al tercer episodi
que marca aquest trencament de la
idea europea, i que no és altre que
l’anomenada “crisi dels refugiats”,
i més pròpiament “crisi del refugi”.
Però hi ha un prèvia, les Primaveres àrabs, iniciades a partir de l’auto-immolació del venedor ambulant
Mohamed Bouazizi, arruïnat per la
policia tunisiana, el 17 de desembre de 2010, a la ciutat de Tunis3.
Les protestes en demanda de major
llibertat i democràcia es van estendre per gairebé tots els països del
món àrab, bé que amb tonalitats i
intensitats molt diferents. Malauradament, només al mateix Tunis,
aquestes protestes van donar lloc a
un règim democràtic. A la resta de
3 Tot i que Noam Chomsky pren com a data
d’inici de la o les Primaveres Àrabs les protestes d’octubre de 2010 al Sàhara Occidental

països a on es van produir, o bé van
ser reprimides (bé que en alguns
casos amb l’acceptació d’algunes –
poques- demandes de la ciutadania)
o bé van acabar amb cops d’estat
(Egipte), guerres civils (Síria, Iemen) o amb la destrucció de l’estat
(Líbia). Aquestes protestes, d’alguna manera, s’emmirallaven en una
idea idíl·lica d’Europa, tant a prop i
tan lluny al mateix temps, una idea
probablement esbiaixada de principi però que, en tot cas, després de
la crisi financera i econòmica desfermada a partir del 2008, ja no era
real.
En tot cas, la conseqüència natural d’aquesta idea, quan les primaveres àrabs fracassen, és que els
perdedors, perquè són víctimes de
situacions de violència bèl·lica (Síria, Iemen) o perquè són perseguits
pels aparells repressius dels estats
a causa del seu compromís amb el
canvi, cerquin a Europa allò que
volien per als seus països d’origen i
no han aconseguit: llibertat, democràcia, seguretat, pau, prosperitat.
I Europa, que els ha encoratjat a
tirar endavant les seves mobilitzacions, protestes i revolucions, de
sobte, els barra el pas, els impedeix
de cercar refugi en el seu territori.
De lluitadors per la llibertat i la de39
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mocràcia passen a ser presumptes...
de tot. Fent això, Europa renuncia
al lideratge que li pertocaria com a
promotora de pau i llibertats a nivell global, negligeix una comprensió
cabal de la dimensió interregional
dels problemes del món i abdica dels
seus principis ètics i morals més bàsics.
La seqüència de la implicació
europea en cinc anys de crisi al món
àrab (2010-2015) esdevé una imatge
demolidora: alè als moviments democratitzadors, implicació directa
en alguns casos –Líbia-, seguit de
suport contradictori a règims autoritaris –Egipte-, vacil·lacions erràtiques –Síria- i abandonament de les
víctimes –els refugiats-.
És cert que la Unió Europea va
intentar reconduir la crisi a través
del sistema d’assignació de quotes
–raquítiques- de persones acollides,
però, finalitzat el període d’execució d’aquesta política de quotes, el balanç no pot ser més trist:
només s’han acollit 30.000 de les
160.000 persones previstes inicialment (rebaixades a quasi 100.000
més endavant). I recordem-ho, per
una població total de 507 milions
d’habitants!, és a dir un nombre de
persones que hagués representat
un 0,03% de la seva població. Hi
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ha països que s’han negat en rodó
a acollir a ningú: Hongria, Polònia,
la República Txeca, països, alguns
d’aquests, que han estat advertits
per la Unió Europea pel desenvolupament de legislació i polítiques de
tall autoritari. El govern espanyol
no hi va gaire al darrere: sobre el
compromís d’acollir una mica més
de 17.000 persones, ho ha fet amb
unes 2.000, que també representa
un 0,03% de la població espanyola,
que és de més de 46 milions d’habitants, una xifra ridícula, amb un
nul impacte econòmic i gairebé imperceptible des del punt de vista social.
Les raons immediates d’aquesta
migradesa poden respondre a factors diversos: la progressió de l’extrema dreta i de la seva agenda política, xenòfoba i anti-europeista, la
por dels governs europeus a fornir-la
de munició argumental (encara que
els arguments siguin falsos), la visió
de molt curt termini dels polítics
europeus, mirant les eleccions de
pocs mesos endavant i perdent de
vista l’horitzó a 20 o 30 anys, l’estranya convicció que, en el món actual, es poden impermeabilitzar les
fronteres, separant, com en una pel.
lícula de ciència ficció, un territori
segur i ordenat –l’interior de la Unió
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Europea-, d’un món exterior ple de
monstres i inseguretat.
Aquests pressupòsits plantegen
una doble renúncia:
- moral i ètica, a mantenir els principis fundacionals del projecte
europeu, notablement tocat ja
per la incapacitat davant les guerres dels Balcans i el menyspreu
cap a la ciutadania que ha acompanyat les polítiques d’austeritat imposades amb l’excusa de la
crisi econòmica i financera;
- i política, a jugar un rol actiu en
l’escaquer mundial en la perspectiva de construir espais de
veïnatge més amplis, de pau i
progrés, com a garantia estratègica de seguretat.
La renúncia de la UE en la crisi
del refugi tanca el cercle de la deconstrucció de la idea europea, iniciada
en les muntanyes i les ciutats multi-ètniques de Bòsnia, i continuada
amb la pauperització dels barris i las
banlieues habitades pels sectors més
populars de les societats europees.
D’alguna manera, l’acollida de persones refugiades és l’expressió de la
voluntat de recuperar aquella idea
primària d’unitat europea i de renovar un contracte social en procés
de liquidació per la via dels fets, en

definitiva, de recuperar i fer valer en
una situació d’extrema gravetat els
valors fundacionals europeus.
En aquesta renovació del contracte social europeu i, lliscant cap
a allò de més immediat, l’acollida de
persones refugiades, tots els actors
són importants: les persones individuals, els grups de suport als barris
o les parròquies, les organitzacions
sindicals, els partits polítics, les universitats i, és clar, els ajuntaments,
el món local.
En setembre de 2015, la Universitat de Barcelona, posava en marxa
un innovador programa d’acollida de
persones refugiades i provinents de
zones en conflicte, amb l’impuls de
qui era rector en aquell moment, el
Dr. Dídac Ramírez, ell mateix fill de
refugiat. El programa pretenia desplegar totes les possibilitats i recursos de la Universitat de Barcelona al
servei d’una política activa d’acollida, en el marc dels paràmetres clàssics del suport als actors principals
de les polítiques d’acollida (ONG
reconegudes –ACCEM, CEARCCAR, Creu Roja-, administracions), però també amb la voluntat
d’assajar allò que l’ACNUR, l’Alt
Comissionat de les Nacions Unides
pels Refugiats, anomena vies alternatives de refugi.
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El desembre de 2015, l’ACNUR
publicava els resultats d’una enquesta realitzada a més de 1.200
refugiats sirians arribats a Grècia aquell any, a partir de la qual
es plantejava la necessitat de trobar vies alternatives a les cada cop
més perilloses travessies de l’Egeu i
s’esmentava, específicament, entre
aquestes alternatives, l’expedició de
visats d’estudi que permetessin a la
població que es trobés o pogués optar a aquesta condició d’estudiant,
la possibilitat d’entrar a Europa per
tal de continuar o iniciar estudis.
I altre cop, el gener de 2017, amb
ocasió de la publicació d’un nou
Pla Regional de Resposta per als Refugiats i Immigrants, elaborat per
ACNUR, la OIM4 i altres organitzacions col.laboradores, a la vegada
que es parlava de recolzar solucions
de llarg termini i una gestió ordenada i digna dels fluxos migratoris, es
tornava a insistir en la necessitat del
reforç de les vies alternatives d’entrada.
La idea de les vies alternatives
de refugi va dur a l’estructura responsable de la posada en marxa del
4 OIM, Organització Internacional per a les
Migracions, organització del Sistema de Nacions Unides
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programa d’acollida de persones refugiades i provinents de zones en conflicte de la UB, la Fundació Solidaritat
UB, a dissenyar una iniciativa específica que permetés a joves que es
poguessin trobar en situació de perill
a causa de conflictes o persecució en
els seus països d’origen, a poder venir a la Universitat de Barcelona a
iniciar o prosseguir els seus estudis
universitaris. La iniciativa es va concebre a partir de la constatació de
l’existència, en el conflicte civil que
s’estava desenvolupant a Síria, d’un
col.lectiu de joves, que acabaven de
finalitzar els seus estudis de batxillerat o tot just havien començat els
estudis universitaris i, per tant, es
trobaven en “edat militar”. Entre
aquests joves hi havia molts que, per
la raó que fora, no es volien involucrar en el conflicte, cosa a la qual s’hi
veien abocats, si es quedaven a Síria i
eren mobilitzats per l’exèrcit regular
o pel qualsevulla de les milícies actives en el territori.
A partir de la constatació
d’aquesta situació es va dissenyar
un curs d’extensió universitària
amb el nom de Curs de transició als
estudis de grau i formació en Drets
Humans, curs que integrava l’aprenentatge de les llengües catalana i
castellana –les llengües d’ús habi-
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tual a la Universitat de Barcelona-,
la formació en aspectes relatius a la
cultura i la quotidianitat de la vida
al nostre país i nocions relatives a
la promoció i protecció dels Drets
Humans. El curs té una durada suficient -300 hores lectives- com per
a que es pugui demanar per a cursar-lo un visat d’estudis ordinari.

La iniciativa que té com a element principal el Curs de transició
s’assenta en quatre suports principals: un equip de persones expertes
en tràmits jurídics, mediació cultural i polítiques de refugi, articulat en
el si de la Fundació Solidaritat UB,
la disponibilitat de quinze places en
els col.legis majors de la Universitat
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de Barcelona (allotjament i manutenció), a càrrec de la pròpia UB,
el finançament de l’Ajuntament de
Barcelona pel que fa a la realització
del curs en sentit estricte –professorat, coordinació acadèmica, despeses corrents dels estudiants- i el
finançament i acollida d’altres administracions locals com la Diputació de Barcelona o els ajuntaments
de L’Hospitalet de Llobregat i Viladecans, que faciliten l’acollida,
allotjament i manutenció d’aquests
estudiants refugiats un cop han finalitzat el Curs de transició i inicien
els seus estudis a la Universitat de
Barcelona o, eventualment, altres
universitats5.
La primera edició del curs s’ha
desenvolupat entre octubre de 2016
i juny de 2017, i hi han participat 17
estudiants, quasi tots de nacionalitat
siriana, llevat d’una persona de nacionalitat afganesa i d’una altra de palestina. Tres provenien de Turquia, un
de Líban, onze de Síria i dos ja estaven a Barcelona, a on havien arribat
provinents dels camps de refugiats de
Grècia. Dels 17, tres van abandonar el
curs, un no el va superar, i la resta han
4 En 2017, 3 estudiants han iniciat estudis de
grau o master a la UPC, 8 a la UB i 2 en cicles
formatius
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iniciat els seus estudis en el curs 20172018 en graus i masters universitaris,
llevat de dues persones que han optat per realitzar cicles formatius de
segon grau. Per tant, això suposa un
percentatge de continuïtat del 76% i,
des del nostre punt de vista, un èxit
important i una demostració que,
efectivament, l’acollida d’estudiants
provinents de zones en conflicte, en
la pràctica efectivament refugiats,
encara que no des del punt de vista
jurídic, pot ser una via alternativa de
refugi real i efectiva.
Les persones, joves estudiants,
que han participat en el curs han
disposat (i continuaran disposant
mentre durin els seus estudis) d’una
beca integral que cobreix:
- matrícula gratuïta en el curs de
transició als estudis de grau
- cobertura sanitària mitjançant
una assegurança mèdica privada
(no tenen accés a la targeta sanitària ordinària)
- allotjament gratuït en residències universitàries de la Universitat de Barcelona en règim de
pensió completa.
- cobertura de les despeses derivades de les activitats educatives i
d’altres de quotidianes.
- acompanyament personalitzat
per a l’acollida
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- assistència legal, mèdica i psicològica, mitjançant els propis serveis
i programes de diferents facultats
de la UB (Dret, Medicina, Psicologia) i convenis amb entitats externes (ACSAR, CITE).
- Reforçament de la pràctica lingüística mitjançant programes
d’intercanvi lingüístic amb estudiants de la pròpia universitat.
A partir del segon any, en el moment en que els estudiants inicien ja
estudis de grau o master, disposen
també d’una beca de matrícula per
accedir als estudis corresponents.
En canvi, canvien l’allotjament i
manutenció en residències universitàries per l’acollida en famílies o la
vida autònoma en pisos de lloguer.
En aquests casos, són sobre tot els
ajuntaments, alguns ajuntaments
–Viladecans i L’Hospitalet de Llobregat- i la Diputació de Barcelona,
qui es faran càrrec de les despeses
que això suposa.
Però
l’aspecte
principal
d’aquesta iniciativa és la selecció de les persones que podran ser
beneficiàries d’aquest programa,
forçosament limitat en el número.
En aquest sentit, la identificació
del perfil d’estudiant sol.licitant es
va concretar en:

- Requisits acadèmics:
s "ATXILLERAT lNALITZAT O INICIAT
com a mínim un curs universitari
- Requisits socials.
s %STAR EN SITUACIØ DESPEcial vulnerabilitat en quant
a l’exercici efectiu dels seus
drets humans
s $ISPOSAR DE LAVAL DUNA ENTItat que acrediti la condició del
sol.licitant.
I es va introduir el criteri de discriminació positiva en el sentit de
prioritzar l’admissió de candidates
–noies- sobre candidats –nois-. Tot i
això, la proporció de noies que han
participat en la primera edició ha
estat, només, del 23,5%. Cal seguir
treballant en aquest sentit.
Un altre aspecte que s’ha tingut
en compte és la gestió conjunta dels
tràmits adreçats a aconseguir visats
d’estudis per a totes les persones
participants en el programa. En
aquest sentit, val la pena destacar
la col.laboració absoluta de la que
es va disposar per part de l’Ambaixadora espanyola a Beirut en el
moment de sol.licitar formalment
els visats per a tots els estudiants.
En els diferents àmbits d’actuació relacionats amb aquesta inicia45
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tiva hi trobem, evidentment, punts
forts i febleses. Entre els primers
caldria destacar:
- L’establiment d’un procediment
administratiu pautat i ordenat
que permet gestionar les sol.licituds d’admissió al programa
d’acollida i al curs amb les màximes garanties d’imparcialitat,
ponderació i avaluació eficient
dels criteris d’accés.
- L’acompanyament
emocional
personalitzat, ateses les vivències d’aquests nois i noies, en alguns casos, molt joves, i que, justament en sortir del seu ambient
habitual, exterioritzen els traumes viscuts
- La col.laboració de les facultats,
departaments i professors de la
UB en els àmbits en els quals tenen competències (dret, medicina,
psicologia, odontologia) per disposar d’uns serveis o tenir un acompanyament específic que permet
solucionar situacions concretes,
de vegades molt complexes.
- La disposició d’un assessorament
legal especialitzat mitjançant
el conveni signat amb ACSAR
(Associació Catalana de Suport i
Ajuda al Refugiat) i CITE (Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers de CCOO)
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- El disseny d’una metodologia específica per aprendre, a la vegada,
les llengües castellana i catalana, gràcies al treball dut a terme
pels Serveis Lingüístics de la UB,
la qual cosa, òbviament, facilita
la ràpida integració en l’entorn
d’aquestes persones i la desaparició de qualsevol barrera idiomàtica per cursar qualsevol itinerari
formatiu a la universitat.
- L’aprofitament dels sistemes de
suport a l’accés a la universitat
per a col.lectius que tenen especials dificultats per a fer-ho, com
el PSAU (Programa de suport a
l’accés a la universitat) de la Facultat de Pedagogia de la UB.
La col.laboració amb el PSAU
permet disposar de l’ajut d’estudiants voluntaris que actuen com
a parelles lingüístiques i suport
per a facilitar la introducció de les
persones que realitzen el curs de
transició en nous cercles de relació, diferents als establerts entre
els propis alumnes del curs.
Al costat d’aquests elements positius o fortaleses, també hi ha, òbviament, aspectes a millorar:
- S’han de millorar els criteris
d’elegibilitat per a reduir l’abandonament.
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- S’hauria d’aconseguir que les
persones que arriben a casa nostra, amb aquest programa com
amb d’altres, puguin disposar
d’una tarja sanitària que faciliti
el seu accés universal a tots els
serveis de la sanitat pública.
- S’hauria d’aconseguir millorar les condicions i els tràmits
per a l’obtenció de la documentació legal a la que aquestes
persones tenen accés. I s’haurien
de llençar iniciatives per evitar
situacions absurdament dramàtiques com les que es poden produir si estudiants sol.licitants
d’asil reben la denegació de la
seva sol.licitud mentre es troben
realitzant aquests estudis, la
qual cosa, ara mateix, comportaria l’obligatorietat d’abandonar
el país en un termini breu, trencant una trajectòria d’integració
i acollida plenament reeixida.
- Finalment, s’hauria d’aconseguir
articular un sistema públic d’acollida que permetés, per a vies alternatives com aquesta, disposar
dels recursos suficients per a consolidar-lo i incorporar-lo a les polítiques públiques d’acollida amb
caràcter permanent
Per acabar, una última reflexió
adreçada a posar de relleu que qual-

sevol espai institucional, públic o
privat, pot ser un espai d’acollida.
Actualment, perquè qui té la competència i la responsabilitat d’articular polítiques públiques d’acollida dignes no ho està fent i, com
tantes vegades succeeix, és la iniciativa d’altres institucions, en aquest
cas la universitària i municipal, la
que està substituint les mancances
de l’Estat. Però sempre perquè la
responsabilitat d’acollir éssers humans que necessiten trobar un lloc
on viure amb dignitat, llibertat i
seguretat, és sempre de tots. De la
mateixa manera que fa 78 anys ens
hagués agradat que els nostres avís,
que van haver de deixar la seva terra, haguessin trobat quelcom més
acollidor que els sòrdids camps de
concentració francesos d’Argelers,
Barcarès, Ribesaltes...
Xavi López
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Projectes en marxa

2017-2018
Programa de formació «Treball digne per a tots i totes»,
Marroc 2016-2019 (fase II)
Descripció:
El projecte consisteix a informar i
sensibilitzar els i les líders socials i
sindicals del moviment sindical i social marroquí en els principis i continguts que constitueixen el treball
digne promogut per l’OIT i la Confederació Sindical Internacional
(CSI) i l’objectiu 8 dels Objectius
de Desenvolupament Sostenibles
(ODS) que promou el creixement
econòmic, sostingut, inclusiu i sostenible, el treball ple i productiu i el
treball digne per a tots i totes.
Amb aquesta formació es pretén que els i les participants siguin
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capaços de promoure i difondre en
el seu entorn en què consisteix el
treball digne i tirar endavant plans
per a la seva implantació efectiva.
El procés de formació es durà a
terme a Tetuan mitjançant l’Escola
per al Treball Digne (ETD) situada
a la seu de l’Oficina Tècnica de Cooperació (OTC). A la resta del país,
la formació es durà a terme mitjançant l’Escola Itinerant pel Treball
Digne (EITD), que actua com a
centre itinerant de l’ETD.
Pel que fa als continguts de la formació seran, fonamentalment,
adreçats a capacitar els delegats i
delgades de les organitzacions sindicals perquè tinguin les eines necessàries per promoure, lluitar i
difondre el treball digne com a eina
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necessària per al desenvolupament
humà: drets sindicals, responsabilitat i funcions dels representants
dels treballadors, negociació col·lectiva, dona i codi de treball i tècniques de comunicació.
A més de les accions formatives
s’organitzaran actes de sensibilització com tallers, jornades i seminaris sobre treball digne, en què
participaran experts de l’àmbit del
dret del treball, dels recursos humans, d’instàncies governamentals
i representants dels diversos partits polítics.
També es preveu la realització
d’accions reivindicatives als centres
de treball i al carrer perquè la ciutadania visualitzi les reivindicacions
sindicals i socials vers el treball digne.

Els destinataris de la formació
seran aproximadament uns 1.000
líders socials i sindicals, un 35% dones, com a mínim, i un 40%, joves
menors de 35 anys, com a mínim.
Àmbit d’actuació:
Enfortiment sindical i social, promoció dels drets humans laborals.
Socis locals:
Federació de Sindicats Democràtics
(FSD) i Confederació Democràtica
del Treball (CDT)
Entitat finançadora:
Ajuntaments de Terrassa, Sabadell,
Sant Boi de Llobregat, Esplugues
de Llobregat, Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i Consell Comarcal
del Vallès Occidental.
Durada:
1 de maig de 2017 al 30 d’abril de 2018
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Xarxa de Cooperatives pel
Treball Digne a El Salvador
2017-2020 (fase I)
Descripció:
El projecte consisteix a crear una
xarxa de cooperatives especialitzades en fleca i rebosteria mitjançant
forns solidaris que seran lliurats a
dones, joves i indígenes, i que tindrà
una durada de tres anys, amb el propòsit de produir i comercialitzar els
productes que elaborin.
El projecte constarà de tres fases,
una per any. Per al primer any es projecta formar i especialitzar 150 dones
i joves provinents dels sectors més
vulnerables, i se centrarà en els departaments de Santa Ana, Usulután,
Cuscatlán, Sonsonate, San Salvador
i La Paz.
El projecte contempla diversos
components:
- Formació i sensibilització sobre el
concepte i continguts del treball
digne.
- La importància de l’organització
per a l’apoderament de la dona i
els joves.
- Aprenentatge tècnic especialitzat en fleca i rebosteria.
Per a tal fi, s’organitzaran 10
grups prèviament seleccionats, que
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iniciaran el procés d’anar-se constituint en cooperatives en el transcurs
de l’execució del projecte.
A cada grup integrat per 15 persones se li lliurarà un forn per treballar en qualitat de préstec. Aquests
grups s’aniran coordinant i cohesionant entre si, fent trobades d’intercanvi d’experiències per formar inicialment una xarxa de forns solidaris
i iniciar el procés de la producció
conjunta.
En la segona fase del projecte, es
continuarà amb la formació i l’aprenentatge de nous grups i d’altres
regions del país, i s’aniran fent els
passos per a la conformació i la legalització dels grups com a cooperatives.
En la tercera fase, se seguiran
desenvolupant els components de la
fase 1 i 2, però també rebran un mò-
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dul de comptabilitat i comercialització. En aquesta fase última es crearà
de manera formal i legal, la Xarxa de
Cooperatives en Fleca i Rebosteria
per al Treball Digne a El Salvador.
Per a tal propòsit es crearà i legalitzarà una marca que identificarà
aquesta xarxa de cooperatives en la
comercialització dels seus productes.
Àmbit d’actuació:
Foment de l’economia social.
Socis locals:
Central de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou El
Salvador (INELSA).
Entitat finançadora:
Ajuntaments de Santa Coloma de
Gramenet, Vilafranca del Penedès,
Vilanova i la Geltrú i Igualada.
Durada:
1 d’agost de 2017 a 30 de juliol de
2018.
Xarxa de Forns Solidaris pel
Treball Digne a El Salvador
Descripció:
El projecte consisteix a crear una
xarxa de forns solidaris per al treball digne a El Salvador i estarà dirigit a dones, joves i indígenes.
L’activitat central d’aquest projecte ho constitueix la creació d’una
xarxa de forns solidaris en l’especia-

litat de fleca i rebosteria en diverses
comunitats.
Es projecta formar 60 dones i joves (4 grups de 15 persones), destinataris dels sectors més vulnerables.
Es lliurarà un forn i l’instrumental complementari a cada grup. Es
pretén potenciar el teixit sindical i
social amb l’organització d’aquests
grups com a requisit imprescindible
per a la recepció del forn.
El projecte contempla una part
de formació i sensibilització sobre el
concepte i els continguts del treball
digne, el component organitzatiu, i
una altra part d’aprenentatge tècnic en fleca.
En el component productiu,
s’organitzaran grups de 15 persones (entre dones i joves) per cada
forn que es lliuri, i una vegada s’hagin cohesionat i estabilitzat com a
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equip productiu s’aniran creant les
condicions per establir una xarxa de
forns de manera informal.
Àmbit d’actuació:
Foment de l’economia social
Socis locals:
Central de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou El
Salvador (INELSA).
Entitat finançadora:
Ajuntament de l’Hospitalet.
Durada:
1 de maig de 2017 a 30 de desembre
de 2017.
Enfortiment de la xarxa de
dones per al Treball Digne a
El Salvador
Descripció:
El projecte consisteix, a sensibilitzar, formar i consolidar nous lideratges sindicals i socials de les dones
que estiguin integrades a la Xarxa
de Dones o que s’hi incorporin, en
els principis i continguts que constitueix el treball digne promogut tant
per l’OIT com per la Confederació
Sindical Internacional i l’objectiu
núm. 8 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (Assemblea
de les Nacions Unides, 18.9.15)
que promou el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible,
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l’ocupació plena i productiva i el
treball digne per a tots i totes.
Amb aquesta formació es pretén
que les participants desenvolupin
les seves capacitats i habilitats per
explicar i promoure, en el seu propi
entorn social, en què consisteix el
treball digne, la seva importància
i com es pot millorar la qualitat de
vida de les treballadores.
Aquest procés de formació està
dirigit fonamentalment als municipis de l’interior del país, sobretot
a comunitats rurals; per això es
comptarà amb el suport del vehicle de l’Escola Itinerant pel Treball
Digne.
En cas que es necessiti, se’ls
brindarà assessoria legal per a:
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s ,A CONSTITUCIØ LEGALITZACIØ I TRAmitació jurídica de les noves organitzacions.
s $EFENSA DELS DRETS HUMANS TALS
com dret al treball digne, dret a
la vida, el respecte i dignitat de
les persones, entre altres.
Les destinatàries de la formació
són 240 dones pertanyents a diverses associacions, comunals o no, i a
organitzacions sindicals i socials. Es
preveu la impartició de 16 cursos.
Àmbit d’actuació:
Enfortiment social i sindical, drets
humans.

Socis locals:
Central de Treballadors Democràtics (CTD) i Institut per un Nou El
Salvador (INELSA).
Entitat finançadora:
Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
Durada:
1 de maig de 2017 a 30 de desembre
de 2017.
5. Campanya d’acció i sensibilització a Casablanca i Mohammadia. Regió du Grand
Casablanca. Marroc 2017-2018
Descripció:
Aquest projecte pretén, a partir
d’una estratègia de cooperació al
desenvolupament concertada entre
la CDT i Sindicalistes Solidaris, impulsar plans de formació amb drets
humans laborals (ODS 8 Treball
Digne) i desenvolupar campanyes
de sensibilització adreçades a tota
la població, fonamentalment treballadors i treballadores.
El projecte consisteix a promoure
l’enfortiment del moviment sindical marroquí a través de la formació
de 30 activistes sindicals de la CDT
per desenvolupar una campanya de
mobilització integrada, a les províncies de Casablanca i Mohammadia,
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per reduir el treball precari, instaurar un salari digne, el respecte dels
drets individuals i col·lectius, l’accés global als sistemes de protecció
social, l’aplicació del codi de treball
i la ratificació dels convenis internacionals de treball, i la igualtat entre
homes i dones.
Està previst dur a terme 30 accions de sensibilització, 15 a Casablanca i 15 a Mohammadia, per
continuar incidint en la millora dels
coneixements i en l’acció directa
amb els treballadors i treballadores víctimes d’abusos i de violacions de drets laborals bàsics a causa
del desconeixement de la legislació
nacional (Codi del Treball) i internacional (Normes Fonamentals de
l’OIT, Convencions 87, 98, 29, 105,
111, 100, 183, 182) que els empara,
de l’absència de protecció social, de
l’inexistent diàleg social i de l’existència de relacions laborals injustes
i basades en la desigualtat.
També està previst organitzar
una campanya de recollida de signatures de petició perquè es compleixin les normes fonamentals del
treball digne per a tots i totes.
Àmbit d’actuació:
enfortiment sindical i social, promoció dels drets humans laborals.
Socis locals:
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Confederació Democràtica del Treball (CDT).
Entitat finançadora:
Ajuntaments de Granollers i Sant
Feliu de Llobregat.
Durada:
1 de juliol de 2017 a 30 de juny de
2018.
Presentació del llibre Reflexions cap a una cooperació
transformadora
Descripció:
Reflexions cap a una cooperació
transformadora, de J.F López, ens
ajuda a identificar i definir una nova
concepció de cooperació a partir de
quatre preguntes clau: el què, el
qui, el com i el perquè. Partint de
l’experiència de l’autor, que fa més
de vint anys que treballa en aquest
àmbit tant a la Mediterrània com
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a l’Amèrica Llatina, i nascut arran
d’uns tallers de debat, l’obra ens vol
apropar al debat i a la reflexió, tot
aportant noves idees per ampliar la
visió de les noves generacions que
s’estan integrant al procés de desenvolupament sostenible.
Àmbit d’actuació:
educació per al desenvolupament.
Entitats finançadores:
Ajuntament de Granollers, Terrassa
i el Prat de Llobregat.
Durada:
1 de gener de 2017 a 30 de juny de
2018.
Edició i presentació del llibre
Vint dones davant el procés
de pau a Colombia
Descripció:
Aquest projecte consisteix a elaborar i difondre un llibre per tal

de sensibilitzar al voltant del procés de pau a Colòmbia des dels ulls
d’un grup de vint dones de diferents
edats, professions, procedència i
ideologia, però que comparteixen
l’anhel d’aconseguir una pau definitiva i justa que faciliti una veritable
reconciliació i el desenvolupament
de tot el potencial humà del país,
ofegat per un conflicte des de fa més
de 50 anys.
Amb això també pretenem que
els treballadors i les treballadores
dels municipis que participen en
aquest projecte de sensibilització
es conscienciïn de la importància de
reclamar i promoure la pau i la reconciliació per tal d’assolir un veritable desenvolupament sostenible.
El llibre s’editarà en castellà i es
difondrà als municipis que el financen, mitjançant actes de presentació on participaran representants
de Sindicalistes Solidaris, i també
es distribuirà a Colòmbia.
Àmbit d’actuació:
educació per la pau.
Entitat finançadora:
Ajuntament de Granollers, Terrassa
i el Prat de Llobregat.
Durada:
1 de juliol de 2017 a 30 de juny de
2018.
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Des del municipalisme,
recolzant la defensa dels
drets humans

C

ap altra institució pública
entén millor aquell lema
que diu “pensa globalment,
actua localment”, com els ajuntaments. De fet els municipis tenen
un paper fonamental en la promoció i garantia dels drets humans i el
foment de la pau i són molts els que
acumulen una llarga trajectòria en
l’àmbit de la cooperació descentralitzada i la sensibilització a la seva
ciutadania local.
La idea del projecte “Ciutats
Defensores dels Drets Humans”,
que neix l’any 2013 sota l’impuls
de l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat, sorgeix de la necessitat
plantejada al món local de cercar
de nous mecanismes per afavorir la
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connexió dels veïns i veïnes de les
nostres ciutats amb els testimonis
directes de lluites pels drets de les
persones arreu. L’objectiu era, i segueix sent, aconseguir transformar
aquest coneixement i informació
i les mostres de solidaritat que es
produeixen en acció. Escoltar les
històries de lluita i treball per a la
promoció i la protecció dels drets
humans dels defensors i defensores de drets humans que ens han
acompanyat al llarg d’aquestes cinc
edicions, ha afavorit l’empatia, ha
ajudat a entendre d’una manera
més planera els conflictes i, el que és
més rellevant, ha ajudat a remoure
consciències entre els nostres veïns i
veïnes.
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Els defensors i defensores de
drets humans són persones que, de
manera individual o col·lectiva, treballen per promoure o protegir els
drets humans, normalment a escala
local o regional. Els defensors i defensores que ens han acompanyat
al llarg d’aquests 5 anys de projecte, ens han ensenyat que la naturalesa de les activitats que realitzen
les persones activistes pels drets
humans pot ser molt diversa (són
membres d’entitats no governamentals, treballadors públics, sindicalistes, líders comunitaris, artistes...)
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però els uneix la finalitat de la seva
tasca. Una tasca que es centra en
la difusió de les violacions de drets
humans al seu àmbit o zona d’acció
però que també inclou la realització d’activitats de mobilització de
l’opinió pública, la capacitació o
formació d’altres persones en temes
de drets humans, el recolzament
a les víctimes, entre d’altres. Més
enllà de les tasques que cadascuna
de les persones realitzen al seu àmbit, el Ciutats Defensores dels Drets
Humans ens ha donat l’oportunitat
de conèixer relats d’arreu del món,
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basats en els principis de la igualtat
i la dignitat humana, que mereixen
ser escoltats. Ens hem emocionat
amb ells i elles, els hem abraçat, els
hem transmès tota la nostra solidaritat i, mirant-los als ulls, els hem
pogut dir que no estan sols i soles.
Per tal de protegir la feina
d’aquestes persones, l’any 1998
les Nacions Unides van adoptar la
“Declaració sobre el dret i el deure
dels individus, els grups i les institucions de promoure i protegir
els drets humans i les llibertats fonamentals universalment reconeguts”. La Declaració reconeix que
“tota persona té dret, individual o
col·lectivament, a promoure i procurar la protecció i realització dels
drets humans i les llibertats fonamentals en els plànols nacional i
internacional”. I més recentment,
la resolució 60/161, de l’Assemblea
General de les Nacions Unides, de
16 de desembre de 2005, fa una crida per tal que els Estats “adoptin
totes les mesures necessàries, a nivell local i nacional, per garantir la
protecció dels defensors dels drets
humans, en particular en èpoques
de conflicte i de manteniment de
la pau”. És aquesta l’obligació que
també entomem des dels diferents
municipis, i la resta d’entitats i ins-

titucions participants, amb el plantejament del Ciutats Defensores.
De la idea a l’acció
Per fer possible aquest projecte, de
caràcter eminentment municipalista, de seguida vàrem cercar les
complicitats i voluntats compartides dels municipis (actualment som
15), del Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat,
l’Institut de Drets Humans de Catalunya, Casa Amèrica Catalunya,
el Fòrum de Síndics i Síndiques Locals de Catalunya i l’Institut Català
Internacional per la Pau. I el suport
indispensable
d’administracions
com la Diputació de Barcelona,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
i l’Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament. Tot i la varietat de col·laboradors, totes aquestes entitats i administracions conformen un grup estable de treball
col·laboratiu basat en la confiança i
la concertació que ha estat clau per
a l’èxit de la proposta. Com també
ha estat clau l’equip humà que any
rere any ha donat vida al projecte
i que l’ha anat millorant fins a dia
d’avui; parlo de tècnics i tècniques
de les administracions que formen
part del projecte, de les entitats ges59
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tores, de les col·laboradores i de les
desenes d’acompanyants i traductors que han entès a la perfecció el
projecte i les seves característiques.
El projecte Ciutats Defensores
dels Drets Humans, que enguany
ha arribat a la seva cinquena edició, és una mostra de l’aposta del
món municipal per reconèixer i donar visibilitat a aquelles persones i
moviments que, amb la seva lluita
quotidiana, contribueixen a garantir els drets humans arreu. Però no
és la única acció en defensa dels
drets humans que promovem des
dels municipis participants. Fa anys
que els nostres projectes o plans de
ciutat contemplen els drets humans
com l’eix vertebrador de les nostres
actuacions i també ve de lluny la
tasca de promoció i sensibilització
amb la qual complementem les nostres accions.
Cadascuna de les edicions celebrades fins ara ha reunit un grup
de defensors i defensores dels drets
humans d’arreu del món que, durant la seva estada d’uns 10 dies,
visiten les ciutats que promouen
el projecte i participen en diversos
actes com conferències, reunions
institucionals, activitats en centres
educatius, trobades amb mitjans
de comunicació, etc. Aquests actes,
60

amb una marcada vessant de sensibilització i d’incidència política, els
permeten exposar les seves reivindicacions i compartir la tasca que
desenvolupen en els seus territoris.
Això ofereix als activistes suport i
visibilitat internacional.
Enguany, hem tornat a tenir
l’oportunitat de conèixer nous testimonis de lluita i, també, d’esperança. Ens han acompanyat Aisha
Altubuly, activista pels drets humans i la pau a Líbia; Diana Avella, rapera i activista per la pau a
Colòmbia; Wafae Charaf, defensora
marroquina dels drets humans que
no ha pogut participar a cap edició
anterior per trobar-se empresonada; Aisha Dabo, periodista i africtivista que coneix bé la situació a
països com Senegal o Gàmbia; Aliya
Harir, activista pel diàleg entre la
Índia i el seu país, Pakistan; la periodista i documentalista, Hatice
Kamer, que ens portarà la veu de
la minoria kurda a Turquía; l’activista Valdenia Paulino, des del Brasil; des dels Estats Units, Lorella
Praeli, defensora dels drets de les
persones migrants; i per últim, Felipe Moreno que representa la lluita
per la memòria d’aquelles persones
assassinades durant la guerra civil
espanyola i la posterior dictadura
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franquista. Alhora, encara mantenim el vincle i intentem estar amatents davant les notícies que ens
arriben via defensors i defensores
que ens van acompanyar en alguna
de les edicions anteriors. Així, en els
darrers mesos, des de l’organització
del projecte hem promogut crides
i accions d’incidència política per
donar visibilitat i denunciar la situació límit d’amenaça i privació de
llibertat que estaven patint alguns
defensors com l’activista palestí
Issa Amro, la defensora colombiana
Doris Rivera o l’activista pels drets
del col·lectiu LGTBI a Hondures,
Sandra Zambrano.
Per plasmar políticament tots
aquests compromisos, els quinze
municipis participants al projecte de Ciutats Defensores de Drets
Humans ens comprometem a través d’una declaració institucional
a intensificar les polítiques públiques locals de suport als defensors
i defensores de drets humans i instem els governs de la Generalitat i
l’Estat a mantenir i ampliar les polítiques públiques de suport als defensors/es de drets humans a escala
internacional i, en particular, a fer
gestions per a aconseguir l’alliberament incondicional de Victoire Ingabire, Omid Kokabee, Abdulhadi

Al-Khawaja i Ilham Tohti, defensors/es de Ruanda, Iran, Bahrain i
Regió Autònoma Xinjiang Uigur de
Xina respectivament, actualment
empresonats al seus llocs d’origen i
que havien estat convidats a anteriors edicions del projecte de Ciutats Defensores del Drets Humans.
Any rere any, el projecte també
demana la col·laboració de la ciutadania per denunciar la situació
d’aquestes persones que no fins ara
no han pogut participar del projecte
al trobar-se privades de llibertat.
En definitiva, cada edició és un
petit repte per a les ciutats, organismes i entitats participants que acullen aquestes persones defensores i
que intentaran fer d’altaveu durant
els 10 dies que estiguin aquí. Però el
vincle perdura i va més enllà de l’estada a Catalunya dels participants.
Edició rere edició, el nostre compromís amb aquestes persones i drets
humans que defensen es reforça i
pren un impuls que dóna sentit a
aquest projecte.
Alba Martínez

Més informació:
http://ciutatsdretshumans.cat
https://ciutatsdefensoresdrets
humans.wordpress.com/
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El doctor Oriol Mitjà
rep el XXXVIII Premi per la Pau

E

l Museu Marítim de Barcelona ha acollit, un any més,
l’acte d’entrega del Premi
Per la Pau, que el 2017 ha
celebrat la 38a edició i ha reconegut la tasca impulsada pel Dr. Oriol
Mitjà Villar, metge especialitzat en
malalties infeccioses, per la seva
tasca orientada a l’erradicació de la
malaltia del pian.
El Premi, entregat per la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, té una dotació de
5.000 euros i s’anuncia el 24 d’octubre de cada any, en commemoració
de l’aniversari de la fundació de les
Nacions Unides (1945) i en col·laboració amb l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE),
l’entitat reconeguda per l’ONU com
el seu vincle amb la societat civil a
l’Estat.
Mitjà, nascut Arenys de Munt el
1980, està vinculat des del 2013 al
Centre de Recerca en Salut Inter62
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La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, entrega el Premi per la Pau al
doctor Oriol Mitjà.
Foto: Xavier Renau / Diputació de Barcelona
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nacional de Barcelona (CRESIB),
el centre d’investigació integrat en
l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGLOBAL). Des del 2010 també
està liderant a Papua Nova Guinea, al
Centre Mèdic de Lihir, un equip de recerca per al control i el tractament del
pian, una malaltia tropical desatesa
crònica, que afecta principalment els
nens i que, a llarg termini, pot produir
deformacions òssies severes.
Els seus estudis publicats han
demostrat l’eficàcia del tractament contra el pian. Gràcies a això,
l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) ha impulsat una campan64

El doctor Oriol Mitjà en el discurs d’agraïment del 38è Premi per la Pau. Foto:
Xavier Renau / Diputació de Barcelona

ya amb la qual s’espera erradicar
la malaltia per a l’any 2020 i ser la
segona malaltia erradicada al món,
després de la verola.
El Jurat del Premi per la Pau ha
reconegut la tasca que desenvolupa
Oriol Mitjà per la seva incidència
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L’acte de lliurament del 38è
Premi per la Pau va tenir lloc
al Museu Marítim de Barcelona. Foto: Xavier Renau / Diputació de Barcelona

en el dret a la salut, especialment
dels nens, en unes zones del món de
pobresa extrema on la malaltia del
pian és endèmica.
També ha valorat que siguin
malalties i crisis oblidades, que
afecten els drets dels infants, el dret

a l’educació i també els drets de les
dones. A més, premiant la tasca, es
vol ajudar a donar a conèixer aquestes problemàtiques per integrar-les
en els canals de la cooperació internacional al desenvolupament
d’aquests països.
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La força dels
Serveis Públics,
reflexions ajusto al Congrés Mundial de
la Internacional Serveis Públics (ISP)

D

e vegades tenim la sensació
de que algunes decisions que
tenen a veure amb la nostra vida quotidiana són preses a la
llunyania. No em refereixo tan sols
a Europa, és més una sensació que
compartir en aquest breu articulo. Aquesta sensació es converteix,
amb els anys, en certesa, mentre
observem com a elements del nostre
estat de benestar van caient. Observem que alguns drets, que crèiem
ben assentats, també es dilueixen,
en honor d’unes llunyanes decisions
que tenen a veure amb una economia globalitzada, amb un món on
els drets humans, i amb ells els drets
laborals, s’han convertit en fràgils.
És per això, que els sindicats
hem d’estar al centre de la resolució
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dels problemes, i aquest àmbit cada
dia està més globalitzat; d’aquí la
importància dels fòrums Internacionals. La nostra participació als
congressos mundials de progrés
es converteixen en una urgència,
també les respostes sindicals d’esquerres necessiten un espai major,
una reivindicació mundial. Aquest
va ser el sentit i l’esperit en aquesta
passada setmana, del 30 d’octubre
al 3 de novembre, en Ginebra, amb
la nostra participació al Congrés
Mundial del ISP.
Més de mil delegats en el 30º
Congrés Mundial de la Internacional de Serveis Públics, que representen a més de 700 organitzacions
sindicals de 154 països, en intensos
debats que no resulten gens aliens:
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impagaments de salaris a Nigèria,
de llibertat sindical a Egipte i Turquia o congelació de salaris a Brasil.
Un programa d’acció per al període
2018-2022, que defensa estats democràtics forts amb llibertat sindical, una societat integrada compromesa amb la igualtat de gènere i la
redistribució de la riquesa; “El poble per sobre del lucre” va ser el lema

de l’esdeveniment. També “Power
to the people” va ser una frase repetida al Congrés, simbolitza millor
que gens els debats interns centrats
en uns Serveis públics de qualitat i
d’accés universal, destapar les ideologies dels Mercats financers que
menyspreen la representativitat de
les organitzacions sindicals i plantegen privatitzar tot el públic.
67
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Al món del treball ens hàgim
enfront d’una realitat que avança
abans que la llei, així que hem
d’aplicar i crear noves formes de reglamentació davant aquests nous
escenaris; molt en el plantejament
també de la OIT , cal promoure un
treball decent, també la justícia social, i aquesta no existeix si no es
blinden uns Serveis públics de qualitat i just, una administració com
a garant de drets i llibertats, que
eviti la privatització En aquesta línia, la implicació dels sindicalistes
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ha de ser clara i contundent; per
això estem especialment satisfets
amb la incorporació del nostre Secretari General de FeSP-UGT, Julio
Lacuerda, com a Vicepresident de la
ISP,en lideratge amb Dave Prentis
com a President i Rosa Pavanelli
com a Secretària General del nostre
sindicalisme global.
Haig de dir que entrar en aquest
Congrés i poder compartir amb
molts servidors públics els nostres
principis i les nostres batalles quotidianes és una gran experiència. I
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desig expressar el lema enèrgic de la
mateixa entrada del recinte de congressos, “Welcome, Public Workers
of theWorld”, només des del propi
reconeixement i autoestima del públic, només des del reconeixement i
la seva defensa podem seguir en la
transformació social. Al cap i a l’últim, canviar la societat sempre ha
estat nostra gran utopia.

Encarna Fernández
Sec.Gen.FeSPCatalunya
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Índex global CSI
2017: els drets
laborals són
drets humans

L

a Confederació Sindical Internacional (CSI) és una confederació de centrals sindicals
nacionals, cadascuna de les quals
agrupa els sindicats d’aquell país.
La Confederació, creada el 2006,
engloba 340 organitzacions afiliades
en 163 països i territoris dels cinc
continents, amb 181 milions d’afiliats dels quals aproximadament un
40% són dones.
Així mateix, la CSI forma part
de l’agrupació Global Unions (sindi70

cats mundials), junt amb la comissió sindical consultiva de l’OCDE i
les federacions sindicals internacionals (FSI) que agrupen els sindicats
nacionals d’una determinada professió o indústria a escala internacional.
L’índex global de la CSI
Des de l’any 2014, la CSI publica
l’índex global de la CSI, que s’encarrega de fer una classificació global
de les violacions dels drets dels tre-
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balladors i de les treballadores, amb
l’objectiu d’avaluar on, des del punt
de vista legal i pràctic, es vulneren
els drets dels treballadors i les treballadores.
Aquest índex estableix una escala de l’1 al 5+ per definir quins són
els països on es vulneren més o menys els drets dels treballadors, i això
es fa sobre la base de 97 indicadors
derivats dels convenis i de la jurisprudència de l’OIT.
En la posició número 1 tenim
els països on hi ha una violació puntual dels drets laborals que estan
generalment garantits. En aquest
grup trobem Alemanya i Uruguai.
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En la posició número 2 trobem
els països on els drets laborals són
lleugerament més dèbils que en el
grup 1, i on certs drets han estat
objecte de repetits atacs per part
de les empreses i/o el govern. En
aquest grup hi ha l’Estat espanyol i
el Canadà.
En la posició número 3 tenim
els països amb violacions regulars
de drets. Governs i empreses interfereixen regularment en els drets laborals col·lectius, o no garanteixen
plenament aspectes importants
d’aquests drets. En aquest grup
trobem el Marroc, la Federació Russa i Israel.
En la posició número 4 tenim els
països on es produeixen violacions
sistemàtiques dels drets humans i on
govern i/o empreses posen en perill
drets fonamentals dels treballadors.
En aquest grup hi ha el Brasil, el
Regne Unit i els Estats Units.
En la posició número 5 tenim
els països on els drets no estan garantits. Es tracta dels pitjors països
del món per treballar. Els treballadors són objecte de pràctiques laborals injustes en règims normalment
autocràtics. En aquest grup trobem
Grècia i Colòmbia.
En la posició número 5+ tenim els països on els drets no estan
garantits com a conseqüència de la
desintegració de l’estat de dret, per
conflictes interns i/o ocupacions mi-
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litars. En aquest grup trobem Eritrea, Palestina o Síria.
Els 10 països on es violen més
drets laborals
En aquest grup hi ha Qatar, Estats Àrabs Units, Egipte, Filipines,
Colòmbia, Belarús, la Xina, Guatemala, Pakistan, Aràbia Saudita
i Swazilàndia. Els principals problemes que trobem són el treball
forçós, la brutalitat policial, assassinats, detencions generalitzades,
empresonaments, manca d’un judici just i sindicats prohibits.
L’informe de la CSI assenyala
que en alguns països comencen a
repetir-se de manera habitual violacions de drets laborals considerades molt greus, i que poden posar
en risc els treballadors de Burundi,
República Dominicana, Iran, Rússia, Geòrgia, el Regne Unit i l’Estat espanyol. Aquest últim compta
amb 81 causes penals i administratives obertes, que afecten a més de
300 treballadors que van participar
en accions de vaga.

accés a aquest dret fonamental.
Però després veiem que en 82
dels 141 països exclouen determinats tipus de treballadors
dels drets laborals. Encara que
algunes d’aquestes restriccions
poden estar justificades, es tracta d’una porta oberta a generalitzar, en l’àmbit legal i pràctic,
assetjament i abusos.

Els drets més vulnerats
A. Exclusió de gran nombre de
treballadors
Les normes internacionals del
treball prohibeixen la discriminació contra els treballadors i
estableixen que tots han de tenir
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Per exemple, a l’Àfrica subsahariana, la major part de la força
del treball es troba en l’economia
informal.
b. Dret de negociació col·lectiva
La negociació col·lectiva és essencial per millorar i garantir els
drets dels treballadors i les treballadores, a través de negociacions genuïnes i constructives.
Proporciona un equilibri a l’asimetria inherent a la relació entre
empresari i treballador individual. Així i tot, la patronal i els
governs s’han negat a negociar
amb els sindicats representatius,
o endarrereixen les negociacions
fins al punt de fer-les irrellevants,
almenys en 84 de 141 països.
c. Arrests i detencions
Durant el període 2014/15 s’observa un augment del nombre de
detencions i arrestos arbitraris
dels treballadors per exercir els
seus drets de manera legítima i
pacífica. El nombre de països on
es van identificar aquestes violacions van augmentar de 35 a 44,
incloent-hi el Brasil i l’Estat espanyol.
Aquestes detencions no només
són una violació dels drets fonamentals de les persones afectades, sinó que també creen una
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atmosfera d’intimidació que silencia les veus independents.
d. Acomiadaments i altres
actes de discriminació
antisindical
En 73 dels 141 països analitzats
els treballadors han estat objecte
de diferents formes de discriminació, com ara acomiadaments i
suspensions, retallades salarials,
i rebaixes de categoria per l’exercici pacífic dels seus drets col·lectius garantits pel dret internacional. En un 77% d’aquests països,
a més a més, els sindicalistes no
tenen accés a recursos jurídics
eficients per defensar-se.
Europa
Encara que els països europeus són
amb diferència el millor lloc del
món en allò que fa referència a la
garantia efectiva dels drets, també
és la regió que va patir un deteriorament més sever.
A la Unió Europea les polítiques
d’austeritat han minat sistemàticament els sistemes de relacions
laborals i, com a conseqüència, la
cohesió social i les institucions democràtiques de la regió n’han sortit
malparades.
Aquesta conjuntura econòmica ha
estat aprofitada pels governs per
debilitar la negociació col·lectiva, i
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encara que les organitzacions sindicals han sortit al carrer per protestar contra aquestes reformes que
erosionen el model social europeu,
passaran molts anys fins que es puguin reparar els danys ocasionats.
També és rellevant apuntar que
agents no tradicionals, com la cambra de comerç dels Estats Units i els
consells d’inversió estrangers, s’introdueixen de manera soterrada en
el disseny de polítiques i utilitzen
l’ampli accés de què disposen als governs per promoure lleis i polítiques
que rebaixen la inspecció de treball
i debiliten la negociació col·lectiva a
països com Romania i Sèrbia, entre
altres.
A més a més, la Unió Europea signa acords comercials amb
Geòrgia, Moldàvia i Ucraïna, que
inclouen capítols sobre ocupació,
polítiques socials i igualtats d’oportunitats, i la posterior obligació
d’implementar directives en aquest
àmbit. Encara que a mitjà i llarg
termini això pot suposar estabilitat
i benestar a la regió, se’ns generen
dubtes tenint en compte que les organitzacions sindicals han quedat
totalment marginades en aquestes
negociacions.
En aquest context, al vell continent m’agradaria destacar la situació de Grècia, que després de la greu
crisi financera de l’any 2010 i de la

intervenció de la troica (Banc Central Europeu, Fons Monetari Internacional i Comissió Europea), han
vist com els drets dels treballadors
i de les treballadores, tant a nivell
individual com col·lectiu, han reculat de manera alarmant. De fet, els
mecanismes de negociació col·lectiva fa un any que estan bloquejats, i
els agents socials han estat apartats
sine die de les negociacions que porta a terme el govern en l’àmbit de les
relacions laborals. De fet, aquesta
reforma ha suposat la rebaixa de la
cobertura de la negociació col·lectiva que abans cobria un 65% dels
treballadors i ara només un 10%.
En aquest cas, el país es troba en el
grup 5.
Turquia també es troba en
aquest grup. Com a conseqüència
del cop d’estat hi ha hagut una onada massiva d’arrests i detencions de
funcionaris acusats de participar en
el cop.
Ana Molina Vera
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Per a què
serveixen els
ODS
A
vui fa dos anys que el món
va renovar la seva agenda del desenvolupament.
L’efemèride és tan celebrada popular i institucionalment (mode ironia
on) com coneguts els nous Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), els quals substitueixen
als Objectius de Desenvolupament
del Mil·lenni (ODM). Els ODM, un
seguit de fites força tecnocràtiques
i tímides, van suposar però, el primer acord a escala mundial sobre
què havia de fer la societat opulenta per redreçar el desastre que
havia organitzat a escala planetària. Vistos els processos de negociació sota una catifa vermella, pas
mal, mes amis.
Els ODS, després d’un procés
igualment accidentat, han aconseguit introduir algunes qüestions
interessant, segurament centrals,
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les quals, tanmateix, poden ser la
clau del seu fracàs. A banda d’haver
obert el focus i comptat amb l’agenda ambiental (qui podia pensar fer
res seriosament contra la pobresa
sense actuar contra el canvi climàtic?) o amb la construcció de la pau,
els ODS toquen un aspecte determinant com és la coherència de polítiques. Durant molt de temps, quan
parlaves d’això als cercles especialitzats de la cooperació, la coherència es reduïa a la pròpia coherència
de la cooperació, en tant que política pública, i ni així s’aconseguia.
Imagineu-vos quina cara se li haurà
quedat a alguns contemporitzadors
del desenvolupament, en veure que
les tesis dels més radicals s’han imposat: la coherència és de totes les
polítiques públiques per fer alguna
cosa, realment impactant, per eradicar misèries i vexacions arreu del
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món. No ho dic jo, ho diuen les Nacions Unides.
Alguna cosa impactant, no el que
fem amb el 0,7% (el dia que arribem a assolir-lo, esclar). I per això
cal fer servir tot l’arsenal de polítiques públiques, era de calaix,
per no desfer amb una mà les engrunes que s’aconseguien amb l’altra.
Ara bé, com deia algú del Ministeri d’Exteriors espanyol, per a tenir
alguna possibilitat d’èxit, això ha
de passar a ser liderat per d’altres
ministeris i instàncies de govern, i
deixar d’estar (exclusivament) associat a la cooperació, la ventafocs de
la política pública. Altrament, continuarà essent un garbuix de paraules impossibles per a una ciutadania
alienada, captiva de les notícies que
arriben per la tele o el twitter de
la darrera tragèdia humanitària.
O un peatge força barat per evitar

que les ONG facin soroll inoportú (si s’enrecorden de com fer anar
el megàfon) i figurar super cool als
aplecs sardanistes de la comunitat
internacional. L’agenda és global,
els problemes estan interconnectats
i totes les administracions i agents
socials, empreses, sindicats, universitats, etc., tenen alguna cosa a dir.
No assegurem el dret a l’aigua a
Cochabamba sense fer-ho a Terrassa, són vasos comunicants, mai
millor dit, i tots dos sumen igual.
Un canvi de cultura política, ni
més ni menys on, com en d’altres
coses, els nivells subestatals tenen
molt a dir. ‘Que ara hem de considerar el món sencer i tots els seus problemes quan fem les polítiques de
Vilanova? Sí, senyor regidor, sí, senyora alcaldessa’. Algú em recordava
el que va passar amb l’Agenda 21 a
Catalunya: ‘Així que la vam acabar
77
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de confeccionar, ens van dir que la
fiquéssim en un calaix, no van fer
res amb ella pesi la feina que va
comportar’. Amb els ODS pot passar el mateix, fins i tot, en un exercici d’honestedat política brutal, algú
pot pensar que ja tenim una edat
com per no haver de fer cap més paperot. A nivell estatal, això és el que
sembla, dos anys i poc més que un
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simulacre de comissió al Congrés i
sense notícies de l’Estratègia promesa davant els fòrums internacionals. Afortunadament, els nivells
autonòmics i municipals s’ho estan
agafant d’una altra manera, però
deixaran de fer-ho tan bon punt mirem cap a una altra banda.
‘Llavors hem de continuar fent
campanyes de sensibilització dels
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ODS entre la ciutadania?’, em preguntava algú a unes jornades municipals setmanes enrere. No, a la
ciutadania l’importa poc com li
diem ara a la coherència i a la complexitat de lluitar per la justícia. No
guanyem res fent que a les escoles la
mainada repeteixi com un nou Pare
Nostre o uns santíssims manaments
uploaded els disset objectius. No

agafeu els calers i repliqueu fins acabar amb el tóner els eslògans de Nacions Unides, simplement perquè hi
ha la possibilitat de fer-ho. Ara és
l’hora d’incidir. Els ODS serveixen
d’excusa per fer un clic a la nostra
política, començant per la més casolana, per a lligar caps, comprometre recursos i concretar accions.
‘No saps el que li costa a qui fa polítiques concretar els seus objectius i
impactes’, em deia algú que participa en el procés d’aterratge dels ODS
al govern català, ‘i això en sí ja està
essent un èxit’.
I cal obrir les finestres de tots els
consells de cooperació municipals,
metropolitans, comarcals, autonòmics. Deixar de parlar de quan sortirà la propera convocatòria i discutir amb molta altra gent de moltes
altres coses. Fa més un bon codi de
compra pública o una estratègia
activa en energies renovables que
tots els ajuts de cooperació, però
ho volem, ho necessitem tot, i a
tot arreu. Els ODS serveixen per
fer política, per fi.

Miquel Carrillo Ponce
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1 de Mayo

razones para celebrarlo

Presente y futuro del trabajo decente

D

esde hace más de 125 años se
celebra el Día Internacional
de los Trabajadores y Trabajadoras, el 1 de Mayo, en homenaje
a cuatro sindicalistas anarquistas
asesinados tras las protestas obreras
que tuvieron lugar en Chicago para
reivindicar la jornada de ocho horas
y que fueron duramente reprimidas.
Si bien el mundo del trabajo en
muchos aspectos poco se parece al
de aquellos días, dos aspectos permanecen inalterados: la centrali80

dad del trabajo para las personas y
las aspiraciones colectivas de unas
condiciones de trabajo dignas que
aseguran el bienestar personal y sociedades justas e inclusivas.
El trabajo, según como se organice, puede ser una fuente de bienestar, prosperidad, socialización y
convivencia o puede ser causa de
pobreza y sufrimiento. El trabajo lo
realizan personas, por eso hay que
poner a las personas en el centro del
trabajo. Además, hay que poner el
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trabajo en el centro de la actividad
económica, de la actividad social
y la política. En una sociedad donde esa relación trabajo-personas no
esté adecuadamente valorada, en
una sociedad donde el trabajo y las
personas no estén en el centro de
las preocupaciones, de las políticas
de los debates sociales, resulta muy
difícil que reciban el tratamiento debido y, en ese contexto, el sindicalismo lo tendrá más difícil. El trabajo
ha ido perdiendo centralidad en lo

que se refiere a la percepción de su
importancia social. Además, la consideración del trabajo con derechos,
al estar realizado por personas, está
siendo desplazada hacia considerarse como un elemento más del mercado, como una mercancía. Recuperar
la centralidad del trabajo resulta
clave, como lo es recuperar la idea
acuñada en la Declaración de Filadelfia de la OIT, ya en el año 1944,
sobre que el trabajo no es una mercancía.
81
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A lo largo de estos más de cien
años se han producido avances sociales incontestables, pero los déficits del trabajo decente a nivel mundial siguen siendo acuciantes.
El trabajo decente se puede entender como el trabajo con derechos,
sin discriminación, en condiciones
saludables con una remuneración
que permita vivir dignamente y con
protección social. A partir de esta
definición podemos analizar cuál es
la realidad del trabajo decente en el
mundo.
Los déficits mayores del trabajo
decente son el trabajo infantil, el
trabajo forzoso y el desempleo, con
168 millones de niñas y niños atrapados en el trabajo infantil, 21 millones de personas que viven y trabajan en situaciones de esclavitud
moderna y más de 200 millones de
personas que buscan empleo y no lo
encuentran.
Difícilmente puede haber derechos si no existe un contrato de
trabajo que formalice las relaciones laborales. En el mundo, el 60
por ciento de los 3.300 millones de
trabajadores no tienen trabajo o
tienen un trabajo informal. Donde
hay trabajo informal no solo hay carencia de derechos sino también falta de obligaciones, particularmente
fiscales, que puedan luego asegurar
una protección social adecuada.
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De los que sí tienen contrato
hay realidades diferentes a la hora
de hacer ejercer sus derechos, y por
desgracia los avances no son lineales. Decenas de sindicalistas siguen
siendo asesinados cada año en el
mundo y otros muchos son detenidos y encarcelados por ejercer uno
de los derechos básicos en las relaciones laborales, el derecho a la sindicalización y negociación colectiva.
En segundo lugar, hablamos de
un trabajo sin discriminación. Desgraciadamente conocemos amplios
niveles de discriminación en muy
diversos campos. El más conocido
aquí es la discriminación de género,
y particularmente la brecha salarial. Una brecha salarial que puede
oscilar entre más del 20 por ciento si
consideramos los ingresos anuales,
al 17 por ciento si los miramos por
hora. La discriminación de género
afecta al 50 por ciento de la población, es transversal a otras discriminaciones y síntoma de problemas
más de fondo, pero no es la única; de
hecho, una de las discriminaciones
más acuciantes en estos momentos
es hacia las personas migrantes.
Aunque no sea una discriminación
de iure —si bien a veces también lo
es— las personas migrantes no tienen o no pueden ejercer los mismos
derechos que los trabajadores de los
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países donde están los migrantes.
Actualmente hay 240 millones de
migrantes en el mundo, esto es más
del 40 por ciento de los que había a
principios de siglo, pero mucho menos de los que habrá dentro de 20
años. Esto es una tendencia, sí o sí,
imparable. Si las políticas públicas
no entienden que es un fenómeno
global imparable y se centran en
políticas de frontera, estas políticas
fracasarán.
Trabajo decente significa también trabajo en condiciones saludables, pero el trabajo mata más de lo
que lo hacen las guerras. 2,3 millones de personas mueren cada año a
causa de las condiciones de trabajo,
6.000 diarias. Pero las enfermedades y los accidentes de trabajo no
son un efecto inevitable del trabajo,
todas son prevenibles y evitables.
Un trabajo decente es también
un trabajo con una remuneración
suficiente que permita vivir dignamente. Si bien la pobreza extrema
en el mundo se ha reducido en más
de la mitad en los últimos quince
años, a través del trabajo y un aumento de ingresos, sigue habiendo
800 millones de personas, muchas
de ellas trabajadoras, en situación
de pobreza extrema. Los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS),
que es la agenda internacional con
compromisos para todos los países

de aquí a 2030, establecen que en
los próximos quince años hay que
erradicar la pobreza extrema en el
mundo, es decir, que nadie debería
disponer unos ingresos inferiores a
1,9 dólares diarios. Pero los ODS
también se comprometen a reducir
a la mitad la pobreza relativa (aquellas personas que reciben menos del
60% de la mediana de los ingresos)
en todos y cada uno de los países,
incluidos los países desarrollados
como España. La protección social
y la mejora salarial son la clave para
poder salir de la pobreza extrema,
pero también lo son para salir de
la pobreza relativa. Eso marca una
hoja de ruta clara para todos los
países que tiene mucha relevancia
desde el punto de vista sindical. Sin
incrementar considerablemente el
salario mínimo y sin mejorar los salarios reales es imposible reducir la
pobreza relativa y cumplir con los
compromisos adquiridos por todos
los países en Naciones Unidas.
La protección social es otro de
los aspectos claves del trabajo decente. La gente se gana la vida trabajando, pero ¿qué pasa cuando no
puede o debe trabajar porque es demasiado joven, o demasiado mayor,
o está enferma, tiene hijos recién
nacidos que atender o no encuentra
trabajo? En esos casos es la sociedad la que debe proveer —y eso es
83
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la protección social— unos derechos
al desempleo, un acceso a una educación y sanidad de calidad, una jubilación digna… es decir, unas prestaciones económicas y de servicios
dignas cuando no puede trabajar.
Ese es el contrato social —a veces
más explícito, otras implícito— de
las sociedades actuales que permite
la convivencia; si se rompe, la sociedad y la convivencia no pueden funcionar. Pues bien, el 80 por ciento de
la población mundial no tiene acceso a un sistema de protección social
más o menos completo, que asegure
las correspondientes prestaciones
en las contingencias mencionadas.
Es más, el 50 por ciento de la población mundial no tiene nada, ningún
tipo de protección en ninguna de
esas circunstancias mencionadas.
Este es el mundo que tenemos,
la tarea para acercar el mundo actual al trabajo decente es inmensa.
La OIT nació, hace casi cien años,
para responder a una cuestión muy
simple «No puede haber paz mundial sin justicia social», esencia del
1 de Mayo. Para que haya justicia
social debe haber justicia en el trabajo y en las relaciones laborales. Si
miramos un siglo atrás, los avances
que se han producido son importantísimos, aunque todavía queda mucho camino; además estos avances
se han logrado por los esfuerzos de
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los trabajadores, por la acción de
los sindicatos, por la implantación
del derecho del trabajo. Derecho
que en la OIT ha cristalizado en las
normas internacionales del trabajo,
que han contribuido a crear el marco para esas mejoras.
Vivimos un momento en el que
estamos asistiendo en las economías de todo el mundo, desde las
más industrializadas a las menos
desarrolladas, a cambios profundos y vertiginosos relacionados con
el mundo del trabajo. Siempre ha
habido cambios en el trabajo y el
empleo. Lo nuevo ahora es la velocidad y el impacto de estos cambios
por efecto simultáneo de la globalización y la digitalización. Cambios
que abren una serie de preguntas
como: ¿Qué va a ser del trabajo a lo
largo del siglo XXI?, ¿qué empleos
van a desparecer?, ¿cuáles se van a
crear?, ¿cómo serán?, ¿alcanzarán
para todos?, ¿trabajaremos más o
trabajaremos menos?, ¿las generaciones jóvenes emergentes y venideras vivirán mejor o peor que las
precedentes?
La pregunta que nos hacemos
desde OIT es: ¿Qué y cómo haremos en este siglo para lograr el futuro del trabajo que queremos? Por
ello, con ocasión de su centenario la
OIT ha lanzado a nivel mundial un
amplio debate sobre el futuro del
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trabajo. La iniciativa fue propuesta
por el Director General de la OIT en
la Memoria presentada en la 102ª
reunión (2013) y cuenta con la participación activa de los mandantes
tripartitos de la OIT —gobiernos,
organizaciones empresariales y sindicatos—. La OIT consciente, además, de la necesidad de reunir todos
los conocimientos para comprender
los cambios, los desafíos y las oportunidades para lograr el futuro del
trabajo que queremos, ha invitado a
participar en este debate el mundo
académico y todos los demás actores de la sociedad civil que tengan
algo que aportar, organizando la
reflexión en torno a cuatro conversaciones: 1. Trabajo y sociedad; 2.
Trabajo decente para todos; 3. La

organización del trabajo y de la producción y 4. La gobernanza del trabajo. En España se abrió el debate
con la Conferencia Nacional Tripartita sobre el futuro del trabajo que
celebramos en marzo de 2017.
El mundo del trabajo está cambiando, estas transformaciones a las
que asistimos ofrecen nuevas oportunidades y plantean importantes
riesgos, pero las aspiraciones sociales permanecen inalteradas. El
cómo gestionemos la transición preconfigurará el mundo del trabajo y
las sociedades hacia las que caminemos, hacerlo desde una perspectiva
de justicia social y de convivencia es
el desafío.
Joaquin Nieto
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Reflexions cap
a unacooperació
transformadora
Pepe López
Fundació Sindicalistes Solidàris.
Reflexions cap a una cooperació transformadora és una publicació que en origen estava
destinada com a manual de consulta per als
debats d’un taller de tècnics en cooperació.
Posteriorment però, tot i la seva estructura
inicial pràctica i simple, es va considerar que
es podria ampliar i enriquir amb vocació de
llibre de difusió dels principis i conceptes
que defineixen la cooperació transformadora, molt destacada en el món de la cooperació, però molt poc tractada i analitzada.
L’autor, J.F. López, és un tècnic de gestió i seguiment de projectes que treballa sobre el terreny des de fa més de vint anys a la
Mediterrània i a l’Amèrica Llatina, a més de
publicar diversos articles i col·laboracions
en publicacions de difusió de la cooperació
a Catalunya. Amb tot aquest recull d’experiències, López, des d’una visió autocrítica
d’errades i insuficiències de més de vint anys
de vivències, analitza el procés de cooperació des del seu origen fins a la seva avaluació,
des de la instància pública que dissenya les
bases dels concursos de cooperació, fins a
la plena autonomia de la població que rep
l’ajut i l’acompanyament en l’execució del
projecte.
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I per això fa servir quatre preguntes
clau que ens ajuden a identificar i definir
una nova concepció de cooperació: el “què”
de la cooperació transformadora, el “qui”,
el “com”, i el “perquè”. Aquestes qüestions
es tracten en quatre capítols estructurats
de manera esquemàtica i didàctica, especialment el de Com la cooperació transformadora, on s’exposen vint-i-sis requisits,
que a criteri de l’autor, han de complir els
projectes de cooperació si realment pretenem la seva viabilitat futura, i la definitiva
autonomia de la població que l’executa en el
seu procés de desenvolupament.
Per últim, en un cinquè capítol, se’ns exposa un seguit de frases, de breus reflexions
a tall d’aforismes, que ens mostren les idees
i principis que han inspirat l’autor al llarg
de la seva vida com a cooperant, així com en
l’elaboració d’aquest llibre.
Reflexions cap a una cooperació transformadora no vol assentar cap càtedra ni desqualificar cap model de cooperació, ans al contrari, vol sumar-se al debat permanent del món
de la cooperació, tot aportant algunes idees i
suggeriments que poden ampliar la visió de
les noves generacions que s’estan integrant al
procés de desenvolupament sostenible.
Javier Martínez Villarreal
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En el Centenari de la Revolució
Russa de 1917
Si els fenòmens socials més importants de la
història de la humanitat són les guerres i les
revolucions, no resulta gens agosarat afirmar
que la revolució russa és un dels fenòmens
més importants, més transcendentals del segle XX. Un esdeveniment que va canviar el
curs de la història i que va tenir un impacte a
tots els nivells, més enllà de les fronteres del
país en què es produí.
Naturalment, va tenir un impacte enorme en el moviment obrer a escala internacional. La raó és òbvia: el triomf de la revolució
russa va demostrar a tots els treballadors del
món que era possible acabar amb un règim
d’opressió com era el règim tsarista. Davant
els ulls de tot el món, s’havia produït una

revolució obrera que havia posat fi a segles
d’autocràcia tsarista. Però no només això: la
revolució russa va demostrar també que era
possible acabar amb les bases econòmiques
sobre les quals se sustentaven les societats
modernes (el capitalisme) i que era possible
emprendre la via d’una societat sense classes.
Sens dubte, és per aquesta raó que la revolució russa va exercir una poderosíssima
atracció entre els treballadors, tant si eren
anarquistes o socialistes. En el PSOE i les
Joventuts Socialistes, en la CNT i en la UGT,
amb diferents intensitats i a diferents nivells,
es van desenvolupar forts corrents de simpatia, que tingueren una traducció organitzati87
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va. I és lògic. En el moviment obrer, l’objectiu de construir una societat sense classes era
un objectiu compartit per tothom, encara
que les vies per assolir-ho fossin diferents.
El triomf de la revolució russa de 1917 va
demostrar en la pràctica que no es tractava
d’una utopia, que es podia aconseguir.
Tal vegada, i precisament per aquesta
circumstància, quan es compleix el centenari d’aquest esdeveniment, no sorprèn gaire
que molts dels llibres publicats girin al voltant d’alguns dels temes recurrents que al
llarg de tot el segle XX i en el decurs del segle
XXI, han acompanyat l’enorme bibliografia
existent sobre aquest tema. Especialment
aquells que pretenen demostrar, a partir de
l’aparició de la dictadura estalinista i de l’enfonsament final del règim, que aquests eren
fets inevitables. És a dir, que el destí natural
de qualsevol revolució no és un altre que el
de la seva irremeiable degeneració, independentment de qualsevol altra consideració.
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Certament, l’objectiu de desacreditar la
idea de la revolució o de proclamar subtilment que el capitalisme és l’únic sistema possible no és nou ni ha de sorprendre ningú. Tothom recorda el llibre de Francis Fukuyama,
alt funcionari del Departament d’Estat dels
EUA, que va escriure El fin de la Historia y el
último hombre (1992), d’àmplia difusió en el
seu moment i que va provocar un autèntic furor en els cercles de poder econòmic. Forma
part de la lluita de classes. La mala notícia
per a tots els propagandistes de les virtuts del
capitalisme o del sistema de «lliure mercat»,
és que per més que es negui que la Terra gira
al voltant del Sol, aquella ho continuarà fent.
I avui i demà, com fa cent anys, els treballadors i els pobles de tot el món continuaran
aixecant-se contra les polítiques que provoquen desigualtat, que arruïnen els països,
que provoquen guerres i empenyen la civilització cap a la barbàrie.
Josep Anton i Pozo
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Cultura
Terry Eagleton
ED. Taurus

Publicado hace tiempo por Paidos, viene
ahora una nueva edición a cargo de la prestigiosa casa Taurus. Este libro del pensador
marxista Terry Eagleton es enciclopédico,
a traves de diferentes pensadores universales va trazando la importáncia de la cultura
como hecho e instrumento humano, convierte lo cultural en una herramienta que
no sólo enriquece nuestra vida social si no
que es el elemento que mejora nuestra Sociedad y nos hace evolucionar. Cree el autor
que la cultura genera un inconsciente social
que nos vincula y nos une, convirtiéndose
en un refuerzo de lo colectivo; ello nos convierte en una Sociedad más justa y solidaria. Hasta aquí lo que el monumental libro
nos explica, pero lo clave es la concepción
que Eagleton tiene de la cultura, algo abierto y de diversas sociedades y continentes, no
limitado a la alta cultura occidental. Este
pensador inglés huye de esa idea muy pro-

pia del etnicismo reaccionario, de deificar la
“cultura” propia, ya que considera la Cultura como algo amplio, trasversal, ni xenófobo
ni fronterizo.
En esa misma línia, tampoco convierte
lo cultural en algo clasista, cualquier manifestación ,tanto de orígen obrero o popular,
es analizada como la alta poesia del siglo
XX.
Un pensador de izquierdas británico,
que plantea al ser humano como un hecho
cultural andante, sin diferencias de clase
econòmica, limitándo las diferencias geográficas y sociales, en la actualidad; precisamente cuando los nacionalismos braman
por los rincones..., es hoy una experiéncia
enriquecedora.
Nicolás Cortés Rojano
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De misiles y
misales
Javier Pérez Andujar
La manera reglamentaria en que Oriol Pujol sostiene su gorra es commovedora, con el
pulgar dentro y los otros dedos sujetando la
visera. Una gorra no se coge de cualquier forma, y menos ante la autoridad. Por ejemplo
(però esto solo ocurre en la vida civil), delante de quien manda, las clases subordinades
bajan la cerviz y retuercen la gorra con las
dos manos. Es el domingo 13 de novembre
de 1988, la mili obligatòria produce ya más
objectores que gonococos, La Polla Records
està en la cresta de la ola y lo celebra con un
vinilo en directo. Ese mismo día el diario de
más tirada saca una entrevista con el ministro de Defensa, Narcís Serra, donde asegura
(y se destaca) que comprende que a los jóvenes “no les ilusione” pasar un año de mili.
En Santa Coloma, en el barrio de Can
Franquesa (dónde està pintada en medio
de la montaña esa A gigante de anarquia,
però eso no tiene nada que ver), el domingo anterior las clases subordinades habían
apedreado el coche en que iba el padre, el
esposo: Jordi Pujol, Presidente de la Generalitat (desde que confesó lo de Andorra, se
ha dejado de tratar de Honorable a los presidentes, en tal grado Pujol se ha cargado el
prestigio de la institución). El hombre que
le lanzó aquella piedra no llevava gorra (ya
quedaba para gente de campo), però sí un
suèter rojo, y así fue como lo identificaron.
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“El hombre de rojo”, le pusieron. A los ricos
cuando paasan se les tira piedras, siempre
ha sido así. Tuvieron que ser los eternos parias de la tierra apisonada bajo los bloques
en que vivían quienes arrojasen la primera
piedra, pues entonces nadie era capaz de
decir nada. Pero el silencio continuó. Claro
que aquellos tipos de Can Franquesa tenían
un pretexto: estaban tomándose un quinto
tranquilamente y la comitiva va y les pasa
por encima de los pies, como si no existiesen. ¡Un nuevo atropello! ¡Pués ahora se
van a enterar! Entonces, en un arrebato de
egolatria Pujol mandó parar y bajó del coche, y abroncó al hombre con una verborrea
desquiciada, de loro ricachón enganchado
al chocolate de Andorra. Los que nunca decían nada aplaudieron ese gesto de depotismo. Un banquero pisándole el cuello a un
trabajador, y aún se dudaba en saber quién
tenia razón. Se ha necesitado una crisis monumental, una escabachina, el hundimiento
moral y social de toda una manera suportable de vivir, para que se proteste contra lo
que significa este tipo de política hecha por
banqueros.

Maragall, abroncado.
Narcís Serra, antes de ser el primer ministro de Defensa socialista de la democràcia,
fue el primer alcalde socialista de Barcelo-
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na; però acabarà también haciendo vida de
banquero, presidiendo la Caixa de Catalunya, y quizá su recorrido (o quizá todo lo que
està pasando en esta fotografia) muestre en
qué ha consistido la Transición. Pero en el
momento de la foto el alcalde es Pasqual
Maragall, que, más tarde, siendo Honorable, desveló en el hemiciclo del Parlament
la existència del 3%, y también se le atropelló, se le abroncó, y se le amenazó, como
al hombre de Sant Coloma. A ninguno de
los dos se le ha pedido perdón todavía; al
uno por haber sido echado a los pies de los
caballos, es decir, a las ruedas de los coches
oficiales como el barro donde vivia, y al
otro por haber sido desacreditado cuando
todo el mundo estaba viviendo de créditos
oficiales.
El militar que aparece en la imagen
(el de carrera, no el recluta) es el capitan
general de Catalunya. José Luis Carrasco
Lanzós. Hace apenas un año que Serra le
ha puesto en este cargo. Hay una foto de
esa toma de poseción con Jordi Pujol departiendo con el recién nombrada campechanamente (no es un paria de Santa Coloma).
Le sonríe y le aprieta el brazo como para
tantejar lo dura que puede ponerse la cosa.
Aquel acontecimiento estuvo agitado, pues
el puesto lo quería otro jefe militar y así lo
soltó allí mismo delante de todo el mundo.
Ruido de sables, cortejo de billeteras y rostros ávidos. ¡Viva mi dueño! Vuelta al ruedo
de Valle-Inclán.

Sables y cirios
En la imagen de aquí arriba el frufrú de las
dames al nadar es ruido de passos que llega

por la galeria de un convento. Viene Marta
Ferrusola. La madre superiora vela por sus
hijos, pues en la baza de espadas siempre
se pierde algo. Recordemos que estamos en
1988, nuestro año dos de la OTAN. España
es todavía un cuartel y Cataluña una sacristía como siempre. Misiles y misales. Pero
sables y cirios están llamados a entenderse.
Como en el teatro de Brecht, como en los dibuixos de Grosz, quien gana en todo esto es
un banquero satisfecho y de cráneo limpio
como un solar por especular. Este conjunto
recibe el nombre de nación.
La foto fue tomada el día de la jura de
bandera de Oriol Pujol, el paso de la ITV de
recluta a soldado. Los retratados se encuentran en la Gran Via, acuartelamiento de
Lepanto. Ya hace cerca de veinte años que
dejó de existir. Ahora se levanta sobre él la
Ciutat de la Justícia, cuya construcción està
bajo sospecha de comisiones ilegales. Como
si nunca ha existido nada, ni Gobierno, ni
política, ni poder, salvo el 3%.
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Un acercamiento a
“Ïntimos y tocamientos”
de Luis Ezquerra
La poesia es un extraño lugar. Nunca goza
de las certezas de otros géneros. Incluso la
literatura más experimental tiene definiciones más certeras, cuanto menos más claras,
que la poesia; no hablemos del ensayo. Por
certezas hablamos de significados, qué es lo
que nos dice el autor, y, mejor, qué es lo que
ha interpretado el lector. Mientras, a la crítica le toca estar en tierra de nadie.
La poesia por tanto, es un lugar extraño,
desconcertante. Toca un tema, o varios,
juega y hurgar en el lenguaje, en lo que dicen exactamente las palabras y en lo que
quisieran decir, en evocar e indicar, en decir y en no decir. Con la impresición, a veces
gloriosa, del lenguaje. Si además el tema es
el sexo, la cosa se complica. Ese el el reto que
nuestro autor acomete con “Intimos y tocamientos”.
No es un tema sorpresivo hablar de sexo
en poesia, desde los Sonetos intrincados de
Shakespeare hasta Lope, con su intrépida
elegáncia, el erotismo siempre yace como
una base. Lluis Ezquerra es conocedor de
esta corriente profunda en los clásicos, por
ello hay una clara mención a La Celestina
en la pag. 92. También D.H. Lawrence descarnó algunas propuestas, de igual manera
Wilde y Kavafis abrieron no sólo sus ape92

téncias, también un mundo de descripciones.
Más recientemente, el escritor Juan Abad
nos dedicó una gran antología de poesia
erótica, dónde está presente desde el poema
“El Cofre” de Góngora, hasta Baudelaire,
pasando por poetas clásicos, Rufino, poeta
jonio del siglo III y su obra” Concurso de
Pubis”. Mientras que Rubén Dario nos recita:
“Pués la rosa sexual
al entreabrirse
conmueve todo lo que existe,
con su efluvio carnal
y con su enigma espiritual.”
Bien podríamos situar a Luis Ezquerra en
esta tradición, desde la modernidad, con
una manifiesta calidad.
Reconozco que tal vez la colección “La
sonrisa vertical”, allá a finales del siglo pasado, añadiera algo de salsa a la literatura
erótica en nuestro país, luego vendrían aluviones de narrativa presuntamente “sexi”,
con ediciones importantes, sin duda. Pero
como ya hemos dicho, el sexo se engalana y
acicala en la poesia, dónde lo erótico transciende en carnalidad y espíritu.
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“Esos deseos lascivos son meteoros,
que brevemente se agotan en ti.
Tu belleza, de todos tus rincones,
son un permanente firmamento.
Para mi tenerte una hora
Es más que tenerlo todo.”
Algunas veces, leyendo estas págines de Ezquerra, recordamos las evocaciones de John
Donne. Hay momentos metafísicos, como
el de la pag. 66; también una rotundidad,
una claridad del detalle, muy cercana a la
que desarrollará Bukowsky, a veces el autor
se permite momentos de güasa y juegos de
palabras, en otras redondea el poema como
“...y regamos la rosada lascivia que yace
sofocante.”. Hay instantes de una cierta
metafísica laica...”Somos un momento”.
pag.79, o dónde estalla el verso en “Más es
turbación”, en las pag.86 ó 98.
En el fondo, buena parte de la literatura viene con un “undercurrent” motivado
por el erotismo, aunque abiertamente no
muestren sexo. Es de agradecer la descarnada versificación de Lluis Ezquerra. El
itinerario versicular del libro creemos que
se basa en posos de experiéncia, en hechos
sentidos; cada verso da la impresión de ser
un momento vívido y vivído, del que se han
recogido instantes muy íntimos, se han desgranado suspiros entre piel que cada pàgina,
más que recoger impregna. Ese es el gran
valor de este libro, la sinceridad de la cercanía, la presencia de almas convertidas en
cuerpos.
Lo políticamente correcto y la postverdad se dan la mano a veces, cuando hablan
de los sexos se mezclan los postureos con el
derecho civil, la igualdad (que, por ejemplo,
a nivel salarial no se da) y la libertad. A ve-

ces nos olvidamos de la diferencia que nos
hace iguales, del sexo, que nos articula y nos
desnuda frente a nosotros mismos. El autor
no tiene miedo en afirmar con rotundidad
“..el hombre y la mujer son equivalentes,
no iguales, mundos diversos, pero de igual
valor.” Dicho esto , un mundo queda por
delante, de exploración, de goce, de conocimiento. En uno de los libros que recomendamos en esta pequeña sección, de Manuel
Vicent, las palabras de Lluis Ezquerra suenan como un eco, cuando una pareja se masturba en un velero que navega el solitario
mar estrellado, con el brillo de las Perseidas.
Y todo cobra un extraño sentido místico. La
poesia es un extraño lugar.
Nicolás Cortés Rojano.
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Bosnia en el limbo
Hoy retumba, más que nunca, aquella cita
tan aclaradora, a la vez que incomprendida
por algunos, del intelectual George Santayana: “Aquellos que no recuerdan el pasado
están condenados a repetirlo”. En una Europa que naufraga en las siempre seductoras y
amargas aguas del nacionalismo, sumida en
el proceso de la “Retrotopía”, del que teorizaba Bauman. La revalorización de un pasado que no siempre fue mejor y la pérdida
de la fe en hallar la felicidad en un Estado
futuro ideal. Una tendencia por ahora implacable, que ya comenzamos a percibir con
la aparición de brotes a lo largo del continente, ejemplos cercanos podrían ser los del
reciente y desconcertante “Brexit” en Gran
Bretaña, grupos políticos como “Amanecer
Dorado” en Grecia o el dirigido por Geert
Wilders en Holanda. Todos ellos nos muestran una tónica generalizada antiglobalizadora combatida a través del etnonacionalismo más radical.
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Es por esta razón, por la que siempre
se agradecen lecturas que nos hagan reflexionar e incluso sacar aquellos demonios
que avivan en nuestro interior. “Bosnia en
el limbo” supone una de esas experiencias,
sobrecogedora y reflexiva a lo largo de su
prosa. En el Prólogo de Carlos Westendorp
y Cabeza, ex Ministro de Asuntos Externos
de España, ya nos adelanta el contexto con
el que toparemos más adelante, el de un país
en la quiebra, inmerso en el veneno del fanatismo y de la profunda dependencia del
extranjero.
La obra de Borja Lasheras resulta
atractiva tanto en su propuesta, nos ofrece
la visión de una sociedad bosnia en posguerra, escapando del recurrente enfoque de la
guerra librada entre 1992 y 1995; como en
la metodología empleada, encontrándonos
con un gratificante trabajo etnográfico del
autor y que favorece una experiencia más
personal.
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Se nos ubica en un país cimentado por
los acuerdos de paz de Dayton, mediante el
cual, se instauraba un complejo entramado
constitucional de reparto de poder entre los
principales grupos nacionales, integrados
por: bosnios (musulmanes), bosniacos, serbios (ultraortodoxos) y croatas (católicos).
Otra consecuencia del procedimiento cometido por la diplomacia norteamericana,
encabezada por Richard Holbrooke, fue la
creación de un estado fuertemente descentralizado y débil, así como de la aparición
de dos entidades, una Federación de mayoría croata- bosnia y la República de Sprska
–reflejo de una violenta limpieza étnica-, y
de un distrito (Brcko).
El escritor acusa en la primera parte de su
obra, de forma muy acertada, el tratamiento sobre las causas del conflicto recreado habitualmente desde una óptica reduccionista
centrada únicamente en el prisma étnico,
ignorándose, de esta forma, elementos de

clase y de poder. Unas élites políticas acomodadas en un bucle de resentimientos y
odio permanente, evitando muchas responsabilidades sobre el mal funcionamiento de
la zona, y que aún en la actualidad sigue
afincada en el dominio.
Lasheras en su creación nos ofrece un
lenguaje franco sobre su experiencia trabajando para la OSCE en la Bosnia rural del
Valle del río Drina, un espacio aislado del
mundo, alejado de cualquier tipo de acontecimiento exterior, un lugar de tránsito a lo
largo de siglos por parte de imperios como el
otomano o el austro-húngaro. Se combinan,
durante la narrativa, las descripciones de la
belleza bucólica de los diferentes páramos,
con los grandes actos de violencia empleados en la zona- mostrada a través de casas
destruidas, socavones provocados por los
morteros y exhumaciones de cadáveres-.
Se habla de una región de extraordinaria
hermosura que llora por las innumerables
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violaciones de derechos humanos perpetrados por el Ejército de la RS, comandado
por Madlic, y grupos paramilitares como la
Guardia Voluntaria Serbia o las denominadas Águilas Blancas de Seselj. Profundiza
en las masacres cometidas a lo largo del capítulo “Río de violencia”, presentándonos
el antiguo puente otomano de Visegrad,
escenario de la novela de Andric, testigo
inmóvil de grandes olas de violencia y de
limpieza étnica que no sólo se remontan a
las perpetuadas durante la guerra de los noventa, sino que provienen de tiempo atrás,
ya en la Segunda Guerra Mundial fue escenario de una ardua guerra civil que enfrentó
a chetniks, ustachas y partisanos.
El autor contrasta este mundo agrario con
la experiencia en su estancia en la Sarajevo
moderna, reflejo de dos realidades yuxtapuestas: por una parte, la de un lugar en que
todavía no se han logrado superar los viejos
rencores, en que sigue existiendo el temor y
el pacto de silencio. Mientras que en el otro
caso, se nos expone una sociedad bosnia que
camina a su integración a Europa y que da
cabida a una juventud que muestra otras
inquietudes más relacionadas con la lucha
antiautoritaria o los derechos LGBT, evitando en todo momento la losa del pasado.
Este submundo cosmopolita es representado mediante la inclusión de Pussy, local
de cultura pop y punto de encuentro de la
juventud más inquieta. Supone para Borja
Lasheras la esperanza de un futuro mejor
para un país devastado por las innumerables contiendas.
A gusto personal, la inclusión de testimonios encomiables como los de Biserka o
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el matrimonio de Ifeta y Sakif, es probablemente la mejor parte de la lectura, no por
los grandes datos que nos proporcionan,
sino porque vemos que a pesar de sus duras
vivencias no se rinden y continúan su día a
día, haciendo gala de una voluntad inquebrantable.
En el último tercio del libro, bajo el título de “La primavera europea que no llega”, el
escritor carga con dureza contra una UE débil, descuidada con la causa bosnia, a la que
intenta privar de un florecimiento de su sociedad- mediante los llamados “plenums”-,
centrada en otras causas geopolíticos como
la del Maidán ucraniano. Algo que contrasta
con el retorno al terreno de juego de otros
actores, como el ruso.
El epílogo es quizás el momento en que
peor regusto queda, no por la calidad innegable de la prosa de Lasheras, sino por la
sensación de derrumbe, pesadumbre ante la
situación del lugar que le dio cobijo durante
años, y que sin duda aboga con gran derrotismo. Se cita la necesidad de una amnesia
colectiva ante los actos cometidos por Madlic –recientemente condenado por sus atrocidades-, Karadlic y Millosevic, un proceso
que algunos creemos que está iniciándose
mediante las nuevas generaciones.
Finalmente, recomendar su lectura a
todo aquel lector inquieto con nuestra actualidad y comentar los paralelismos de su
enfoque con otras grandes obras como “Yugoslavia, mi tierra” de Goran Vojdonovic.
Alvaro Cortés Oliva
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100 años
de TBO
Antoni Guiral.
Ediciones B
Pocas veces encuentra un aficionado, o
simplemente un curioso en los hechos culturales, a un autor de las características de
Antoni Guiral; en él se mezcla erudición,
profundo conocimiento del tema, ubicación
histórica y una manera sutilmente apasionada de narrar. Todo ello lo podemos encontrar en este libro imprescindible, no sólo se
muestra el nacimiento de esta publicación,
desde 1917, si no también todo el periódo
posterior, antes y después de la Guerra Civil, entrado en casuística y en detalles muy
curiosos, desde la afición de Ramón y Cajal
por el TBO hasta la situación de algunos
autores tras la guerra española. Como viene
siendo habitual en el autor, aparte de su conocimiento del medio, esta historia la hace
cercana y atractiva para el lector, algo que

ya ha realizado en libros de parecido perfil
como “Cuando los comics se llamaban tebeos” o “Los tebeos de nuestra infáncia”.
Guiral ha sabido explicar la historia de
un medio de comunicación de masas, como
es el còmic, con un marco historiográfico, mostrando con claridad las diferentes
etapas de España en el pasado siglo, con
claridad, también con ternura. Otro gran
ejemplo de ésto es el tratamiento a los autores de la Escuela Bruguera, a los que trato y
ubicó en unos tiempos complejos. De hecho,
la historia del cómic es también la historia
social de los trabajadores del siglo XX.
Redacció
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Josep Pla i el Zibaldone
de Giacomo Leopardi
d’Hèctor Leal Reyes
Il fanciullo trovano il tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto
Zibaldone, [527]
Giacomo Leopardi

Si jo pogués donar un bon consell –cosa difícil de concebre–, em
permetria dir que per a tenir una idea de l’obra literària de Giacomo
Leopardi –una idea relativament clara– començaria per llegir el
‹‹Zibaldone di pensieri››, obra escrita en prosa, enor-me, llarguíssima, que ha costat molt d’ésser, a Itàlia, absolutament editada. He
dit, en aquest insignificant assaig, que el ‹‹Zibaldone›› és un dels
diaris íntims més extraordinaris i més llargs que s’han publicat en
aquest continent.
Viatge a Itàlia i el Mediterrani, Josep Pla. 1977
pàg. 543.1

Aquestes ratlles pertanyen a un llibre tardà
d’en Pla. Escrit al mas Llofriu quan vorejava
la vuitantena d’anys, Itàlia i el Mediterrani
és un llibre es-sencialment memorialista on
Pla recorda els seus anys a Itàlia. Amb un to
ben diferent al llibre Cartes d’Itàlia de l’any
1955, el to adquirit al llarg de la novel·la, la
qual ha de considerar-se més aviat un recull
novel·lat d’idees i d’emocions, serveix per a
descobrir-nos un Pla escriptor emocionat
amb Itàlia i la seva cultura.
Josep Pla fou un amant precoç de Leo-

pardi. Sabem per un apunt de Notes del Capvesprol (1979) que el va llegir en una estada
a Gènova l’any 1921. En Xavier Pla, profund coneixedor de l’obra de l’autor empordanès, sovint diu que ‹‹mai no sabem quan
Pla està fent creació sobre la seva pròpia
realitat››. En aquest cas, tenim fonts que
ajuden a verificar la lectu-ra de Leopardi
als anys vint: en primer lloc, sabem que les
referències temporals coincideixen amb tot
d’articles apareguts a La veu de Catalunya
i el diari madrileny el Sol, que estan escrits

1 PLA, Josep. Itàlia i el Mediterrani a Obres completes, Destino, Barcelona, 1992, v.7.
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des d’Itàlia de l’any 1920 fins el 1923, moment que, a més, coincideix amb l’amistat
amb Josep Carner l’any 1921, qui n’és testimoni2. En segon lloc, i per a nosaltres molt
més important, és que a la seva biblioteca
hi ha una edició escollida i anotada –scelta
e annotata, com fa saber– de l’editorial milanesa Le Fenice le Monnier de 1922, editorial
la qual, per cert, és la mateixa en què Unamuno llegí el Zibaldone i un poema sardònic

–no aparegut en l’edició de 1922 de Pla– que
s’anomena Paralipomeni della Batracomiomachia3, poema el qual parla profundament
d’aspectes polítics que, d’altra banda, mai
no acaben d’ocupar un lloc destacat dins del
Zibaldone malgrat el fort espe-rit nacional
de Leopardi.
Una altra reflexió sobre el poeta de Recanati poques pàgines després al mateix
llibre, Itàlia i el Mediterrani, –on s’hi dedi-

2 El vincle establert l’any 21 entre Josep Carner, a qui Rossend Arqués ha definit com el millor coneixedor de Leopardi a Catalunya, i Pla, neix quan Carner al novembre de 1921 és anomenat cònsol
general d’Espanya a Gènova. Sobre aquells temps cal llegir Cartes d’Itàlia i Homenot, aquest llibre
últim, sobretot, per conèixer la seva relació personal amb Josep Carner.
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quen dos amplis capítols a les sensacions
produïdes pel món i pel propi Leopardi–és
la següent:
Leopardi és un poeta de lectura difícil
per a molts ita-lians i no cal dir per
als no italians. Com que no és mai
espontani, ni primari, és complex.
És un poeta molt lent, de pensament
constant i generalment llunyà. Formidable estudiós, permanent reflexiu.
És una poesia de plans superposats i
lligats per una música que només ell
sabia i que crea en el lector il·lusions
inexpressables. De vegades la seva
adjectivació, insistent, és constant,
obsessiva. Aquest és el gran problema.
La seva prosa, en canvi, és límpida i
clara, d’una meravellosa eficàcia.
Josep Pla, Itàlia i el Mediterrani,
1977.
Aquesta cita conté un parell de reflexions
que crec cal comentar per tal d’entendre el
poder del Zibaldone i la influència que té en
l’obra de Pla. En primer lloc, les paraules de
Pla reafirmen allò que se’ns diu sobre la seva

poesia (la de Leopardi), –lenta, de pensament constant i llunyana–, definició la qual
casa molt bé amb l’al·lusió que, per exemple,
fa el crític Harlod Bloom al seu llibre Anatomia de la influència4, on ens diu que Leopardi
és un poeta que mai no ens respon, sinó que
va construint-nos tot un castell de dubtes
que, tard o d’hora, esdevé inexpugnable. En
aquest sentit, Pla no és un autor el qual mostri masses inquietuds per la poesia; tampoc
per la del poeta de Recanati, que, no obstant
el desinterès de Pla, és ineludible perquè condensa totes les claus cosmogòniques del Leopardi sensible. En segon lloc, aquí Pla construeix una porta d’entrada a la narrativa
leopardiana la qual podem dir que no és tan
accessible per a tothom com ens vol fer creure, tot i que la defineixi com a límpida i clara.
La narrativa de Leopardi és bàsicament
l’escriptura de les seves reflexions, de tall filosòfic, presentades a les Obretes morals i en
una espècie de col·lecció de meditacions i
pensaments ràpids i heterogenis que con-formen el Zibaldone dels pensaments5. Ara bé,
aquesta meditació leopardiana abasta aspectes universals i enciclopèdics, els quals,
molt difícilment són nets i clars per als lectors actuals, tot incloent dins de l’actuali-

3 Leopardi està jugant evidentment amb el llibre dels Paralipomens, inclòs al llibre del A.T. Primer
llibre de les Cròniques i que en grec significa allò que ha estat omès, i amb el poema jocós i paròdic,
la Batracomiomàquia, atribuït d’antuvi a Homer, en què es narra la batalla entre les rates i les granotes. Leopardi pretén ridiculitzar els francesos els quals entraren a la Península Itàlica a partir de
1796, tot mostrant una cara italiana irreverent davant la pretesa submissió per part de les tropes
napoleòniques. Recomano la versió d’aquest poema en l’edició de Lola Badia, Shenal, Girona, n.45
(200 tirades). Per saber-ne més d’Unamuno i el leopardisme, recomano llegir, si se sap italià, l’article
Unamuno è il leopardismo de Mª de las Nieves Muñiz Muñiz, catedràtica emèrita de la Universitat
de Barcelona.
4 Certament, desconec si existeix alguna edició catalana del llibre de Bloom. La cita la faig tot pensant en l’edició castellana que va publicar-se a l’editorial Taurus (Madrid), l’any 2012, la qual està
prologada i comentada per l’Exc. Sr. Darío Villanueva, director de la Real Academia. (RAE)
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tat al propi Pla. Si alguna cosa caracteritza
precisament Leopardi és la seva facilitat per
encadenar idees i construir macrotextos que
mouen l’autor dins del seu propi espai temporal, per tant, vital i que fa que el lector –en
moltes ocasions– no pugui seguir la veritable
intencionalitat del text. El mestre Citati ho
resumeix d’aquesta manera:
(Leopardi) [...] tenia obert davant els
ulls tot un món al Zibaldone i dirigia
la seva mirada ara a un punt concret
i, de sobte, a un altre; tornava enrere, s’abocava al passat valerosament,
insinuava una frase que escrivia als
marges o una sèrie de remissions entre
diversos pensaments, que formaven,
així una nova estructura al llibre. No
creava un sistema, sinó un conjunt de
sistemes, que es prolongaven per totes
direccions, com un llibre que es mou.
Pietro Citati, Leopardi, 2010
(Acantilado, 2014, versió castellà).
Aquesta petita nota de Citati i les cites de
Pla poden ajudar el lector a entendre quin

és el grau de dificultat que presenta el Zibaldone per als lectors, ja no sols italians,
sinó d’arreu. Deia Pietro Giordano, un poeta co-etani a l’època de Leopardi –al propi
llibre Leopardi de Citati es recull l’amistat
entre ambdós poetes–, que Leopardi era un
poeta difícil. I és di-fícil, encara ara que sabem molt més de Leopardi que mai, perquè
és un poeta tancat en un univers personalíssim on es pot dir que falla un ele-ment.
L’element comunicatiu.
Ara recuperem aquesta idea, abans,
però, en aquest article el que volíem assenyalar és l’aparició del Zibaldone a l’obra de
Pla. Si dèiem que Leopardi apareixia des de
ben aviat com a lectura, no serà igual com a
model. L’escriptura pensada per Pla on s’hi
veu clarament la influència del poeta recatanès és una obra madura, pensada i molt
meditada, la qual s’inicia superats el setanta anys. Parlem de tot un conjunt d’obres
que Pla decideix escriure estructuralment
mitjançant petits textos o formats de textos
no massa llargs dels quals sorgiran: Notes
disperses (1969), Notes per a Sílvia (1974) i
Notes del capvesprol (1979). El propi Pla al
prefaci de Notes per a Sílvia diu: ‹‹espero

5 Les Obretes morals es poden trobar en diverses edicions, a continuació, citaré les que em són de
referència. Ara bé, no existeix cap edició completa del Zibaldone. Per llegir-ne una edició crítica
completa haurem d’esperar-nos fins l’hivern de 2019 quan la catedràtica emèrita de la UB, Mª de
las Nieves Muñiz Muñiz, presenti el seu treball –el qual li ha ocupat més de deu anys de treball– a
l’editorial Càtedra.
LEOPARDI, Giacomo. Obretes morals. Destino, Barcelona, 2001. (trad. i notes de Rossend Arqués)./ LEOPARDI, Giacomo. Operette morali. Ed. Arnaldo Mondadori, Verona, 1940. (ed. Francesco Flora).
Sobre els meus Zibaldone de referència:
LEOPARDI, Giacomo. Zibaldone de pensamientos. Tusquets, Barcelona, 2000 (selecció, notes
i pròleg de Rafael Argullol), complementat amb el llibre del mateix Argullol, El héroe y el único,
Acantalido, Barcelona, 1982.
LEOPARDI, Giacomo. Lo Zibaldone di pensieri. Mondadori, Milano, 2004 (notes i textos d’Ungaretti).
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que algun dia veurà reunits en un sol vo-lum
aquest tres llibres El quadern gris, les Notes
disperses i aquest d’ara››6. A més dels llibres
que hem comentat, Pla hi afegeix El quadern gris (1918) que, malgrat el seu inici de
redacció, ha sofert diferents edici-ons i revisions al llarg del passat segle i encara hi ha
dubtes sobre la fixació correcte del manuscrit.
Certament, existeix en Josep Pla un
clar intent de construcció i d’imitació d’un
dietari, personal, que guardi relació amb
el Zibaldone dels pensaments; tot i que,
personalment, crec que mai no va arribar
a aconseguir-ho. Comparteixo la idea de
l’italianista Assumpta Camps quan afirma
que la transposició entre Pla i G. Leopardi
no és completa perquè la valoració que fa
en Pla del Zibaldone només són ‹‹reflexions
o comentaris d’un home gran desencisat de
la vida que troba en l’escriptor italià no una
afi-nitat sinó més un esperit amb qui dialogar
literàriament, malgrat la dis-tància i el temps
recorregut››.7
I és que, i recupero aquí la idea que
teníem aparcada, la gran diferència entre
l’intent de l’obra d’en Pla i la de Leopardi resideix en el valor comunicatiu. Josep
Pla inequívocament, però també instintivament, no renun-cia a la comunicació establerta entre l’escriptor i el lector. Tots el
llibres de notes d’en Pla tenen un component literari que no hi és en gran mesura al

Zibaldone –recordem que són més de 4000
pàgines–.
En definitiva, el que he volgut explicar-los en aquest article és que Josep Pla és
profund lector de Giacomo Leopardi. I que
dins d’aquesta lectura continuada que en
fa, malgrat les bones intencions i els intents
d’imitació –els quals no desenvolupo perquè
només els vull fer cinc cèntims–, hi ha una
diferència molt abismal entre sengles escriptors que rau en un as-pecte tan simple
com la intencionalitat del text. Pla persegueix el text i de les meditacions, observacions o reflexions fa llibres –són dietaris de
tall literari–, mentre que Leopardi no fa llibres de les meditacions, observacions,... no
en fa llibres, sols apunta allò que té al cap
i que serveix per dibuixar tot un món connectat que només el propi Leopardi és capaç
de conèixer. En aquest sentit, i assenyalant
la lectura de Pla, vull remarcar la frase de
la primera cita quan diu que el Zibaldone és
un dels diaris íntims més extraordinaris i més
llargs que s’han publicat en aquest continent.
Pla s’equivoca quan entén que el Zibaldone és un diari íntim; ara bé, tot i la lectura
de Leopardi des d’aquest punt de vista, el
que els lectors no poden posar en dubte és
que Josep Pla és un dels millors lectors de
Leopardi que hi hagut a Espanya, potser,
juntament amb Unamuno, Ferreter i Carlos
Barral.

6 PLA, Josep. Notes per a Sílvia. Destino, Barcelona, 1992, v.7, pàg. 13
7 LEOPARDI, Giacomo. Zibaldone dels pensaments. Columna-Albí, Barcelona, 1998 (selec-ció,
notes i pròleg d’Assumpta Camp
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