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PER QUÈ ET DEMANEM
 QUE T’IMPLIQUIS EN LA COOPERACIÓ?

No és cap exageració dir que la globalització econòmica és el principal repte al qual 
s’enfronten els treballadors i sindicats de tot arreu.

Vivim en un món caracteritzat per una dependència econòmica cada vegada més gran 
entre els països, que intercanvien, com mai ho havien fet abans, capitals, béns i serveis 
de tot tipus. Aquest intercanvi mundial l’han fet possible els avenços de les noves tec-
nologies de la comunicació i dels mitjans de transport, així com les grans negociacions 
internacionals que han anat reduint cada cop més els aranzels.

Les conseqüències de la globalització econòmica:

1                                                               La globalització crea riquesa, 
però augmenta les desigualtats al món.

Entre 1963 i 1999, el Producte Interior Brut mundial 
ha passat de 3,1 a 30 bilions d’euros, però també 
és cert que, des de 1974,  s’ha duplicat el nombre 
de pobres al món. (1) 

L’augment de la pobresa al món confirma que si 
no tenim uns mecanismes que redistribueixin els 
ingressos, poques mans se’n beneficiaran, de la 
riquesa creada. 

Els intercanvis comercials internacionals beneficien 
només a la població que ja té recursos, que té el co-
neixement i el capital suficient per invertir. Un país 
com Brasil, el quart exportador agrícola del món, 
concentra en només 4  empreses el 40% de les ex-
portacions nacionals de soia,  suc de taronja,  carn 
d’aviram i de boví. (2)

Nens de El Salvador                           
Foto: Arxiu Fundació Comaposada.  

1 PAGAR EL LLOGUER MENSUAL DE CASA SEVA?
(pis senzill de tres habitacions en una ciutat, 60 m2, cadascú al seu país)

Catalunya El  Marroc Nicaragua
132 hores 101 hores 686 hores

2 PAGAR L’ALIMENTACIÓ DE TOT EL MES?
(una persona)

Catalunya El  Marroc Nicaragua
28  hores 126 hores 274 hores

3 COMPRAR UNA RENTADORA SENZILLA?

Catalunya El  Marroc Nicaragua
38  hores 185  hores 1.143  hores
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Tot i que el Perú experimenta un creixement econòmic, 
tal i com constaten els indicadors macroeconòmics, 

la riquesa generada no es redistribueix 
i els indicadors socials són cada cop pitjors. 

La pobresa augmenta.

        Julio César Bazán | president de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú          
(Entrevista a Sud, 11)

Una mostra de les desigualtats que té el nostre món es fa patent en comparar la capaci-
tat adquisitiva dels treballadors. 

Prenem com a exemple les persones que treballen a la indústria tèxtil en tres països, 
com Nicaragua, el Marroc i Catalunya.

Quantes hores ha de treballar un/a treballador/a tèxtil per:
Font: Dades elaborades per la Fundació Josep Comaposada

Veient aquestes xifres no ens pot sorprendre que els marroquins i els nicaragüencs, així 
com tantes persones de països empobrits, vagin a l’estranger a buscar una vida amb més 
possibilitats, encara que sigui sense papers.

1 PAGAR EL LLOGUER MENSUAL DE CASA SEVA?
(pis senzill de tres habitacions en una ciutat, 60 m2, cadascú al seu país)

Catalunya El  Marroc Nicaragua
132 hores 101 hores 686 hores

2 PAGAR L’ALIMENTACIÓ DE TOT EL MES?
(una persona)

Catalunya El  Marroc Nicaragua
28  hores 126 hores 274 hores

3 COMPRAR UNA RENTADORA SENZILLA?

Catalunya El  Marroc Nicaragua
38  hores 185  hores 1.143  hores
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2                      La globalització afebleix la capacitat dels Estats 
per regular l’economia. 

Avui els Estats cada cop tenen menys control sobre la seva pròpia economia. Les causes 
d’això són diverses: per una banda, les regles del comerç internacional són fetes per una 
Organització Mundial del Comerç on uns Estats manen més que d’altres. A més, es prac-
tica un doble raser a l’hora d’establir els tractats de Lliure Comerç, que tant lloen molts 
economistes pel seu potencial de treure de la pobresa els països empobrits.

L’Acord de Lliure Comerç entre els Estats Units i sis països centreamericans (Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua i la República Dominicana) n’és un exem-
ple. El sucre que aquests països exportaran als Estats Units té uns aranzels per damunt 
del 100%, mentre que els Estats Units exportaran arròs a Centreamèrica, una tercera 
part del qual entrarà lliure d’impostos, quan abans de l’Acord havia estat subjecte a uns 
aranzels que anaven del 15% al 60%. (3).

Per altra banda, els capitals financers especulatius que tant desitgen els anomenats “paï-
sos emergents” per aconseguir divises, en qualsevol moment poden marxar a un altre 
lloc que els ofereixi més beneficis. El mateix passa, tot i que no amb tanta facilitat, amb 
les empreses, que es deslocalitzen, fins i tot quan tenen un bon marge de beneficis, per 
anar a un país on els costos de producció siguin més baixos, ja sigui perquè els salaris 
són més baixos o pels avantatges fiscals promesos.

Algunes de les empreses que s’han deslocalitzat de Catalunya
entre setembre 2003 i gener 2004:

 7 empreses del sector del metall,                                   afectant un total de 378 treballadors.              
(Valeo, Valeo climatización, Samsung, Novalux, Autotes, etc.) 
 2 empreses del sector químic,                                        afectant un total de 378 treballadors.
(Gates Vulca, TMD)
 2 empreses del sector tèxtil,                                           afectant un total de 310 treballadors.
(Blanc Bell, Fisipe)
 1 empresa del sector grafiques                                        afectant un total de 98 trebaladors.
(Printer)
 1 empresa del sector agroalimentari                              afectant un total de 240 treballadors.
 (Altadis)

En total, 13 empreses s’han deslocalitzat, deixant 2.719 persones a l’atur.
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Finalment, l’anomenat Deute Extern, això és, els préstecs que organitzacions financeres 
internacionals i governs de països desenvolupats fan als governs dels països empobrits, 
acaba sent una important llosa sobre els seus pressupostos nacionals, perquè sovint 
han de complir amb el pagament  del deute a costa de retallar la despesa en necessitats 
bàsiques de la població.

Necessitaríem tenir una autoritat mundial que pogués compensar els efectes negatius 
de la globalització econòmica, que pogués forçar el capital a tenir una responsabilitat 
social en la seva activitat, que obligués els països desenvolupats a no subvencionar abu-
sivament la seva agricultura exportadora, la qual cosa provoca que els països del Sud, 
principalment exportadors de productes agrícoles, no puguin ser competitius. Aquesta 
millora de la governabilitat mundial és una exigència dels moviments socials progressis-
tes, dintre dels quals se situen els sindicats.

Manifestació de protesta sindical al Marroc
Foto: Arxiu Fundació Comaposada

(1) Extret de l’apartat “Els escenaris de futur” de les Resolucions del XIIè Congrés de la UGT, pàgina 1.
(2) Informe sobre el desenvolupament humà 2005 del PNUD. 
(3) Informe sobre el desenvolupament humà 2005 del PNUD. 
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Acomiadats per ser sindicalistes. Nicaragua



Què podem fer
davant de tot això?
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COOPEREM AMB 
ELS TREBALLADORS DEL MÓN, 

ENFORTINT ELS SINDICATS DEL SUD!

Davant d’aquests canvis, davant d’un sistema econòmic que dóna moltes possibilitats 
d’enriquir-se només als que ja tenen recursos, fent que els “peixos petits” no tinguin cap 
possibilitat de ser competitius; davant de l’afebliment de la capacitat dels Estats per regu-
lar les economies nacionals, cal un moviment sindical internacional fort que faci propos-
tes i pressioni els governs per compensar els efectes negatius de la globalització. Contra 
la creixent flexibilitat, atur i desregulació laboral, i a favor de millorar la redistribució dels 
ingressos, apujant els salaris mínims i exigint despesa social pública. Aquesta funció 
social i política del sindicat requereix que el funcionament intern del propi sindicat sigui 
transparent, democràtic i coherent.

El paper dels sindicats en la societat
Defensem una societat d’oportunitats, 

per recuperar la via de l’equitat en el desenvolupament,
 per una justa distribució de la riquesa, 

per a la potenciació de la petita i mitjana empresa, 
per l’aprofundiment de la democràcia participativa

 i el desenvolupament dels drets humans sindicals. 
Tenim ideologia. 

Som capaços d’analitzar on som i sabem on volem arribar!
Albino Vargas

| secretari general de l’Asociación Nacional de Empleados Públicos de Costa Rica (ANEP)
(Entrevista a Sud, 10)
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El gran problema de Nicaragua és la feblesa de les institucions 
i la violació de les normes. 
Quan analitzem el codi de treball nicaragüenc,
constatem que és el més avançat de Centreamèrica, 
però el problema és que no s’aplica.
Gustavo Porras 
| coordinador nacional del Frente Nacional de los Trabajadores de Nicaragua (FNT)
   (Entrevista a Sud, 9)

Manifestació del Frente Nacional de Lucha
en Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales a Guatemala.

Foto: Arxiu Fundació Comaposada

L’FNT és un moviment social que té clar que no pot seguir
amb la lògica economicista, només amb reivindicacions laborals. 
Tenim un model socioeconòmic: defensem la justícia social.
Gustavo Porras 
| coordinador nacional del Frente Nacional de los Trabajadores de Nicaragua (FNT)
   (Entrevista a Sud, 9)

Si al Marroc o a Nicaragua o a qualsevol país del món, els sindicats són forts poden 
millorar la situació dels treballadors. Els sindicats que ara ens interessa destacar aquí 
no són els que es limiten a procurar millores laborals per al seu sector, sinó els que, a 
més, pretenen contribuir a construir una societat més justa i igualitària.  
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El sindicat és, o hauria de ser, un agent de desenvolupament  social, polític i econò-
mic, que vol aprofundir la democràcia exigint mecanismes de diàleg social entre govern, 
patronals i treballadors. És possible i necessari regular de forma consensuada moltes 
qüestions. El sindicat de classe vol una societat amb més igualtat d’oportunitats i més 
benestar, vol serveis públics de qualitat, protecció social, polítiques d’igualtat home-dona, 
polítiques mediambientals sostenibles, reformes fiscals on els que tenen més paguin 
més, salaris mínims dignes i, és clar, especialment vol que les empreses i les institucions 
respectin els codis de treball de cada país.

Hi ha dues organitzacions que constitueixen dos referents per al moviment sindical in-
ternacional en aquesta tasca: l’OIT, l’Organització Internacional del Treball, i la CSI, la 
Confederació Sindical Internacional. L’OIT és l’agència tripartida de l’ONU que convoca 
governs, empresaris i treballadors dels seus Estats membres a fi d’emprendre accions 
conjuntes per promoure el treball decent en el món. La CSI és la nova confederació mun-
dial que s’ha creat amb la integració de la Confederació Internacional d’Organitzacions 
Sindicals Lliures (CIOSL) i de la Confederació Mundial del Treball (CMT). La CSI articula 
el moviment sindical internacional perquè esdevingui un contrapoder decisiu en el marc 
de la globalització econòmica.

Manifestació de les sindicalistes de la CDT del Marroc, l’1 de maig, a Tànger
Foto: Arxiu CDT
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La cooperació sindical internacional de la UGT
A la UGT creiem que la millor manera de contribuir a un món més just consisteix a 
reclamar una globalització dels drets laborals, perquè volem que els treballadors tinguin 
unes condicions de vida més dignes. Per aconseguir aquest objectiu l’estratègia és 
donar suport a sindicats del Sud. 
Una societat civil forta, conscient i participativa és la millor garantia per lluitar eficaçment 
contra la pobresa, l’exclusió social i la desigualtat.

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

Josep M. Àlvarez | secretari general de la UGT de Catalunya.
(Entrevista per a la gravació d’un video de la Fundació Comaposada sobre la cooperació sindical

Delegació de sindicalistes d’Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica 
convidats al Congrés de la UGT a Lleida, celebrat el juny de 2005

Foto: Arxiu Fundació Comaposada
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Vull agrair sincerament als treballadors i treballadores de Catalunya, 
i més específicament als afiliats i afiliades de la UGT de Catalunya, 

que hagin posat els seus ulls a Centreamèrica i a Costa Rica. 
Volem enfortir encara més aquestes relacions, fer-les més estretes, apro-

fundir-les  i que ens ajudin a resistir, perquè estic convençut que estem 
ben a prop d’una victòria estratègica d’Amèrica Llatina.

Albino Vargas 
| secretari general de l’Asociación Nacional de Empleados Públicos de Costa Rica (ANEP)

(Entrevista a Sud, 10)

La UGT de Catalunya, a través de la Fundació Comaposada, dóna suport a sindicats 
del Sud, en particular de Centreamèrica, Zona Andina, el Magrib i l’Àfrica Subsahariana, 
perquè siguin més forts. No volem fer una cooperació assistencial, volem una coopera-
ció transformadora entre organitzacions que es prenen amb seriositat el repte de lluitar 
contra les polítiques neoliberals de la globalització econòmica, perquè tard o d’hora ens 
afecten a tots. Aquesta cooperació es fa encara més necessària perquè avui les des-
igualtats tan brutals que hi ha al món tenen repercussions ara i aquí: des de les desloca-
litzacions d’empreses que deixen sense feina a moltes famílies, fins a l’arribada massiva 
d’immigració per a la qual els nostres serveis públics no estan preparats o l’augment de 
la inseguretat al món degut a que cada cop hi ha més gent sense esperança.

Què és la Fundació Comaposada?

  En Josep Comaposada
  Dibuix: Josep Fossas 

La Fundació Josep Comaposada, que porta el nom d’un històric dirigent sindical socia-
lista, va ser creada per la UGT de Catalunya el 1988. Actualment, es dedica a activitats 
culturals i de cooperació sindical internacional. 

En l’àmbit de la cooperació, amb el temps ens hem anat especialitzant i avui ens dedi-
quem  a projectes de cooperació estrictament sindicals.  

A on cooperem?
També hem evolucionat en un altre aspecte: no volem dispersar les nostres accions de 
cooperació en molts llocs, perquè preferim concentrar-nos en tres àrees geogràfiques. 
Aquesta concentració afavoreix un millor coneixement de cada zona.

En particular, cooperem amb sindicats de: 

 Amèrica central: 
 El Salvador, Guatemala, Nicaragua, 
 Hondures, Costa Rica i Panamà.
 Zona Andina: 
 Perú, Bolívia i Colòmbia.
 El Magrib: 
 el Marroc, Algèria i Tunísia.
 Àfrica Subsahariana: 
 Mauritània, Mali i Senegal. 



UGT de Catalunya

els drets laborals! 17

Els nostres socis als països del SUD són els sindicats de classe més representatius i les 
ONG vinculades al món del treball.

Amb el suport de les unions territorials de la UGT, tenim una xarxa de delegats que fan la 
funció d’interlocutors institucionals amb les administracions públiques  que recolzen els 
nostres projectes. A més, aquests delegats participen en els consells de cooperació i fires 
d’entitats solidàries municipals.

A la fotografia,
 representants de la Unió del Baix Llobregat,

 a la carpa d’entitats solidàries de cooperació 
de Sant Boi de Llobregat

Foto: Arxiu Fundació Comaposada

A on cooperem?
També hem evolucionat en un altre aspecte: no volem dispersar les nostres accions de 
cooperació en molts llocs, perquè preferim concentrar-nos en tres àrees geogràfiques. 
Aquesta concentració afavoreix un millor coneixement de cada zona.

En particular, cooperem amb sindicats de: 

 Amèrica central: 
 El Salvador, Guatemala, Nicaragua, 
 Hondures, Costa Rica i Panamà.
 Zona Andina: 
 Perú, Bolívia i Colòmbia.
 El Magrib: 
 el Marroc, Algèria i Tunísia.
 Àfrica Subsahariana: 
 Mauritània, Mali i Senegal. 



Fundació COMAPOSADA

GLOBALITZEM18

Qui més participa 
en la cooperació del sindicat?

A més de la Fundació Comaposada, participen en la cooperació sindical: l’Avalot, joves 
de la UGT, en els projectes d’enfortiment de teixit social juvenil, la CTAC (Confederació 
de Treballadors Autònoms de Catalunya), amb els projectes d’organització de treballa-
dors per compte propi, i l’AMIC (Associació d’Ajuda Mútua a l’Immigrant), en les accions 
de codesenvolupament.

A la dreta de la fotografia, el portaveu d’Avalot-joves de la UGT,
en una trobada amb joves sindicalistes a Xauen, el Marroc
Foto: Arxiu Fundació Comaposada
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Qui finança els nostres projectes 
de cooperació sindical?

Per una banda, contribucions privades de treballadors i treballadores i, per una altra, 
subvencions públiques a projectes de cooperació internacional. Dintre d’aquesta segona 
modalitat, una vintena d’ajuntaments catalans donen suport als nostres projectes, a més 
de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana de Cooperació,  i les Di-
putacions de Barcelona, Lleida i Girona.

A més, el 0’7% de les quotes d’afiliació de la UGT es dedica a projectes de cooperació 
sindical internacional.

El president de la CTAC (Confederació de Treballadors Autònoms de la UGT), 
en una trobada de sindicalistes a San Pedro Sula, Hondures

Foto: Arxiu Fundació Comaposada
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Aquest enfortiment s’aconsegueix consolidant les estructures democràtiques internes 
dels sindicats, dotant-los d’infraestructures i mitjans necessaris per al funcionament de 
l’organització, afavorint les plataformes sindicals conjuntes a nivell regional, així com els 
processos d’unitat sindical a nivell nacional, donant-los suport en la promoció de proces-
sos de diàleg social, enfortint la visió estratègica dels sindicats i la seva capacitat per 
elaborar plans de treball, millorant la seva capacitat propositiva davant les institucions, 
afavorint la participació de la dona en tots els nivells i promovent les xarxes i l’intercanvi 
d’experiències sindicals Nord-Sud, Sud-Sud i Nord-Nord.

L’exemple més reeixit d’aquesta línia de cooperació és el suport que la UGT i CONC de 
Catalunya estan donant, des del 2001, a la consolidació de la Plataforma Sindical Co-
muna Centreamericana. Hi participen 33 sindicats d’Hondures, Nicaragua, El Salvador,  
Guatemala, Costa Rica i Panamà.
La Plataforma és un espai per tractar problemes que afecten a tots, com són la vulneració 
dels drets laborals a les maquiles, la millora de les condicions dels treballadors informals, 
o les conseqüències del Tractat de Lliure Comerç amb els Estats Units, tractat que tots 
els governs de la regió, excepte Costa Rica, han ratificat. Una resposta davant d’aquestes 
qüestions requereix una estratègia d’acció consensuada i d’àmbit regional. 
En aquest cas, la nostra cooperació s’adreça a finançar principalment les activitats de la 
plataforma: campanyes, publicacions, trobades, seminaris, etc.

Què volem aconseguir 
amb els nostres projectes de cooperació? 

1 Volem enfortir les organitzacions sindicals i socials 
de països del Sud, perquè són actors claus 
en el desenvolupament del seu país.

V Trobada de la 
Plataforma Sindical Comuna 
Centreamericana a Guatemala
Foto: Arxiu Fundació Comaposada
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2                    Volem organitzar els treballadors per compte propi, 
que, sense cap tipus de protecció social, 
s’han hagut d’inventar el seu ofici, 
venent al carrer productes i serveis.

A Amèrica Central els treballadors per compte propi són la majoria dels treballadors. Són 
els petits productors, els enllustrabotes, els canvistes de diners, els que renten els vidres 
dels cotxes, els que avisen els viatgers dels autobusos, els venedors ambulants de tota 
mena de productes. Aquests últims se situen a les voreres i al costat dels semàfors. Uns 
són camperols que han arribat a la capital fugint de la pobresa, altres ja vivien a la ciutat, 
però han perdut la feina. Són molt vulnerables davant dels seus proveïdors: tenen pocs 
recursos i no poden demanar un préstec a les entitats bancàries perquè no tenen avals. 
Treballen en duríssimes condicions, sense contracte ni seguretat social, ni pensió de 
vellesa. Les autoritats municipals a vegades els fan fóra del seu lloc de treball.

Donem suport a sindicats d’Amèrica Central perquè els ofereixin formació professional i 
microcrèdits per ajudar-los a millorar el seu negoci, així com una mútua sanitària. A més, 
s’està impulsant la creació de sindicats de treballadors per compte propi i s’organitzen 
trobades, perquè busquin una estratègia conjunta de cara a defensar els seus drets 
davant l’Administració municipal. Els sindicats han hagut de fer un esforç per trobar la 
manera d’integrar-los donat que tradicionalment han representat només els treballadors 
assalariats. Si us interessa aquest tema no deixeu de veure el documental que ha editat 
la Fundació Comaposada amb el títol Somos Andando.

Una venedora oferint ulleres de sol 
als conductors de Managua

Foto: Pep Caballé
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3 Volem organitzar els treballadors 
de les indústries tèxtils de Centreamèrica 
anomenades “maquiles”, i formar-los en drets laborals 
perquè exigeixin el compliment de les lleis laborals del seu país

Les maquiles són indústries tèxtils de capital estranger que busquen mà d’obra intensiva 
i barata. S’instal•len a Amèrica Central per la proximitat amb el mercat dels Estats Units 
i perquè els governs d’aquesta regió els ofereixen incentius fiscals tals com, durant 10 
anys, no haver de pagar impostos per importar la matèria prima o pels beneficis que 
guanyen. Al país on operen no deixen transferència de tecnologia, ni donen feina a pro-
veïdors locals, ja que la majoria del que necessiten ho importen. És conegut el seu es-
càs respecte per la legislació laboral del país: sovint acomiaden treballadors de manera 
improcedent, inclosos líders sindicals, obliguen els treballadors a fer hores extres, no 
paguen a l’Administració les quotes de la Seguretat Social dels seus empleats i fins i tot 
arriben al maltractament físic i psicològic. Aquest és precisament el tema del documental 
editat per les fundacions Comaposada i Pau i Solidaritat  Esperanza.

A través d’una ONG de Nicaragua, CEPS, estem recolzant la formació dels treballa-
dors i treballadores en drets laborals i els oferim assistència jurídica  gratuïta perquè 
puguin interposar demandes contra les empreses que no compleixen. Una part dels tre-
balladors que s’han format s’han afiliat a un sindicat. També s’ha impulsat una coalició 
d’organitzacions per sensibilitzar  la societat sobre la necessitat de respectar els drets 
laborals, a més de xerrades i jornades adreçats a treballadors municipals, periodistes i 
estudiants. 
La feina de sensibilització i mobilització és fonamental perquè molts treballadors i treba-
lladores deixin de pensar que davant de l’abús no s’hi pot fer res.

Treballadors i treballadores sortint d’una maquila a Nicaragua
Foto: Arxiu CEPS
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4 Volem donar suport a plans de formació sindical 
de treballadors del Sud, 
perquè siguin més eficaços en la defensa dels drets laborals.

Només el 15 % de la població activa és assalariada (al Perú) 
i pot exercir els seus drets laborals. De fet, 
són aquestes persones les que mantenen l’organització sindical. 
La resta, el 85 % de la població activa, 
no els poden ni exercir, els drets laborals.  

Julio César Bazán | president de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú
(Entrevista a Sud, 11)

Tots els sindicats amb els quals treballem necessiten implementar plans de formació 
sindical i social. Es tracta de donar a conèixer als quadres i treballadors en general  la 
legislació laboral de cada país, els convenis internacionals de l’OIT ratificats, tècniques 
de planificació, treball en equip, gestió per objectius, tècniques de negociació col•lectiva, 
salut laboral i prevenció de riscos, implementació de campanyes sindicals i socials, tèc-
niques de comunicació, etc.

Cal destacar que aquesta acció, a l’igual que totes les accions de cooperació que recol-
zem, sorgeix de la iniciativa dels sindicats socis amb els quals treballem. 
Hem donat suport a projectes d’aquest tipus amb els sindicats CDT del Marroc, FNT de 
Nicaragua, CUT de Perú i CUTH d’Hondures, principalment.

Escola per a quadres sindicals del sindicat CUT de Perú a Lima
Foto: Arxiu Fundació Comaposada
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5 Volem recolzar els sindicats que ofereixen  formació 

professional a treballadors i treballadores en atur o en actiu, 
perquè creiem que és una bona estratègia per fer créixer el sindicat.

El projecte més consolidat d’aquesta mena és el suport a la creació per part del sindicat 
CDT del Marroc de vuit centres de formació per a dones del nord del Marroc. En els 
centres s’imparteix confecció artesana i industrial, informàtica, alfabetització i castellà. 
Després de tres anys de suport, els centres han arribat a ser sostenibles amb les quotes 
que paguen les alumnes i ha esdevingut un mitjà de difusió del sindicat, de la seva missió 
i objectius. A més, es cobreix un servei bàsic, com és la formació professional, que el 
govern del Marroc no està recolzant de manera suficient, ja sigui per falta de recursos o 
de voluntat política. 

Curs d’informàtica per a dones a Xauen, gestionat pel sindicat CDT del Marroc
Foto: Xabier Mikel Laburu
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6 Volem donar suport a la creació de llocs de treball 
en activitats productives d’economia social, 
com cooperatives agrícoles i ramaderes perquè creiem 
que és la forma més justa de crear ocupació.

Donem suport a dues cooperatives a El Salvador, una de conreu de gambetes amb tècni-
ques d’aqüicultura i una altra agrícola i ramadera de caps de bestiar boví. Ambdues estan 
constituïdes per desmobilitzats de la guerra civil, que amb els acords de pau de 1992 
van aconseguir terres per treballar-les col•lectivament. A El Salvador la manca d’ajuts 
públics a les explotacions agropecuàries i la dificultat que tenen els camperols per acce-
dir a crèdits bancaris en no disposar d’avals, fan fonamental el treball col•lectiu. Aquesta 
manera de treballar requereix una cultura de saber treball en equip i valors comunitaris 
per sobre de valors individuals.  
La nostra cooperació s’enfoca cap a l’adquisició de béns i equips  necessaris per a la 
producció, així com la capacitació en tècniques productives i comercials.

Cooperativa de gambetes San Hilario, El Salvador
Foto: Arxiu Fundació Comaposada
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7 Finalment, a Catalunya, volem sensibilitzar  
els afiliats i delegats de la UGT i a la societat catalana en general 
sobre la necessitat de cooperar amb sindicats d’altres països, 
tot donant a conèixer la situació dels drets laborals al món.

Per arribar als delegats sindicals i afiliats de la UGT publiquem la revista semestral Sud, 
Les Notícies de Cooperació Sindical Internacional, dissenyem exposicions fotogràfiques 
com Dones del Marroc, vides en blanc i negre i editem documentals com Esperanza (so-
bre les maquiles) i Somos Andando (sobre els treballadors informals), entre d’altres.

Revista semestral núm. 10 de  Sud,
Les Notícies de Cooperació Sindical 

Inauguració de l’exposició de fotografies 
Dones del Marroc, vides en blanc i negre, 
a la seu de la UGT a Barcelona
Foto: Xabier Mikel Laburu
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Documental Somos Andando,
sobre els treballadors per compte propi 

de Nicaragua

Documental Esperanza,
sobre els treballadors

 de les indústries tèxtils de Nicaragua



3

Maribel Coira, in memoriam



Pots cooperar amb
els treballadors del món
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DES DEL TEU LLOC DE TREBALL

Pots fer moltes coses per cooperar des del teu lloc de treball, amb els teus companys.  
Ja existeixen iniciatives de treballadors que saben que és possible fer coses, encara que 
siguin petites, perquè és la manera de comprovar que un altre món és possible.
Et proposem diverses opcions de cooperació que poden introduir-se en el teu conveni 
col•lectiu d’empresa o de sector. La cooperació pot ser una matèria de negociació en el 
conveni tan legítima com d’altres.

Des del punt de vista del delegat sindical, el fet de dinamitzar accions de cooperació a 
l’empresa pot ser una bona manera d’atreure companys cap al local de la secció sindical 
i afavorir les relacions personals. També és possible que la gerència de l’empresa es 
vulgui implicar en alguna acció.
Som conscients que la relació de propostes que us presentem no és completa i que no-
més es tracta d’una aproximació a les nombroses alternatives que en cada empresa o 
sector podeu trobar.

Hem estructurat les opcions de cooperació proposant primer les accions possibles, des-
prés hem donat uns arguments sobre perquè són adequades i, per últim, hem redactat 
unes possibles clàusules per introduir-les al conveni col·lectiu.

Els conceptes que es desenvolupen són els següents: 

• Creació d’un fons de cooperació 
• Aportació del 0,7%
• Descompte per vaga
• Jornada, permisos i llicències
• Formació professional
• Promoció de l’ocupació i l’economia social
• Campanyes de solidaritat i publicitat
• Promoció dels drets laborals i sindicals
• Comissió de cooperació i delegat de cooperació
• Agermanaments, intercanvis i estades solidàries
• Ajut financer i comptable

 Concepte: FONS DE COOPERACIÓ

ACCIONS
Constituir un fons de cooperació a càrrec de l’empresa

Constituir un fons de cooperació conjunt d’empresa i treballadors

ARGUMENTS 
I CONSELLS

Des de la perspectiva del concepte “responsabilitat social” la constitució d’un fons de 
cooperació és una decisió que enforteix la dimensió social de l’empresa i, per tant, 
la seva viabilitat futura.

Per la seva banda, els treballadors tenen l’oportunitat de participar-hi directament, 
tot aportant part del seu salari a aquest fons. Aquesta aportació els conferirà més 
responsabilitat i capacitat per a la cogestió del fons de cooperació.

- El fons s’ha de gestionar conjuntament mitjançant una comissió paritària creada a 
l’efecte.

- Quan el fons sigui una aportació conjunta, l’empresa hauria d’aportar-ne, com a 
mínim, el 50%.

- S’ha de procurar la participació de les seccions sindicals en la gestió del fons per 
tal de sindicalitzar-ne l’ús.  

CLÀUSULES Fons de cooperació

Versió 1: 
Es constituirà un fons de cooperació anual de (...) € aportats per l’empresa que es 
destinarà a les accions i/o projectes de cooperació que decideixi la comissió paritària 
de 4 membres que es constituirà al mes següent de l’entrada en vigor del present 
conveni.

Versió 2: 
Es constituirà un fons de cooperació equivalent al (%) de la massa salarial més igual 
aportació de l’empresa que es destinaran a les accions i/o projectes de cooperació 
que decideixin a parts iguals les seccions sindicals legalment constituïdes. El fons ha 
d’estar disponible durant els 3 primers mesos de vigència del present conveni. 

Les seccions sindicals han d’elaborar i exposar la informació sobre l’ús donat al fons 
en un lloc accessible a tot el personal de l’empresa.  

SECTOR Tots
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 Concepte: FONS DE COOPERACIÓ

ACCIONS
Constituir un fons de cooperació a càrrec de l’empresa

Constituir un fons de cooperació conjunt d’empresa i treballadors

ARGUMENTS 
I CONSELLS

Des de la perspectiva del concepte “responsabilitat social” la constitució d’un fons de 
cooperació és una decisió que enforteix la dimensió social de l’empresa i, per tant, 
la seva viabilitat futura.

Per la seva banda, els treballadors tenen l’oportunitat de participar-hi directament, 
tot aportant part del seu salari a aquest fons. Aquesta aportació els conferirà més 
responsabilitat i capacitat per a la cogestió del fons de cooperació.

- El fons s’ha de gestionar conjuntament mitjançant una comissió paritària creada a 
l’efecte.

- Quan el fons sigui una aportació conjunta, l’empresa hauria d’aportar-ne, com a 
mínim, el 50%.

- S’ha de procurar la participació de les seccions sindicals en la gestió del fons per 
tal de sindicalitzar-ne l’ús.  

CLÀUSULES Fons de cooperació

Versió 1: 
Es constituirà un fons de cooperació anual de (...) € aportats per l’empresa que es 
destinarà a les accions i/o projectes de cooperació que decideixi la comissió paritària 
de 4 membres que es constituirà al mes següent de l’entrada en vigor del present 
conveni.

Versió 2: 
Es constituirà un fons de cooperació equivalent al (%) de la massa salarial més igual 
aportació de l’empresa que es destinaran a les accions i/o projectes de cooperació 
que decideixin a parts iguals les seccions sindicals legalment constituïdes. El fons ha 
d’estar disponible durant els 3 primers mesos de vigència del present conveni. 

Les seccions sindicals han d’elaborar i exposar la informació sobre l’ús donat al fons 
en un lloc accessible a tot el personal de l’empresa.  

SECTOR Tots
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 Concepte: APORTACIÓ DEL 0’7%

ACCIONS

Destinar el 0’7% dels salaris (d’1 mes fins 1 any)  i igual aportació de 
l’empresa al fons de cooperació

Destinar el 0’7% dels beneficis de l’empresa al fons de cooperació

Destinar el 0’7% dels beneficis de l’empresa per sobre de les previsions 
al fons de cooperació

ARGUMENTS
I CONSELLS

El desenvolupament dels països empobrits i la superació de les enormes desigualtats 
Nord-Sud, que dia rere dia es van eixamplant, és una aspiració permanent i una 
exigència de la nostra societat tant als poders públics com als agents econòmics.

En aquest sentit, el 0’7%, - concepte implantat per Nacions Unides els anys 70, referent 
al percentatge del PIB mínim dels països del Nord a destinar al desenvolupament 
dels països del Sud -, en constitueix un bon referent, no només per al sector públic, 
sinó també per als agents econòmics i socials. 

Les dues opcions que presentem són aplicables a qualsevol empresa, sigui pública 
o privada, i a l’hora de posar-les en pràctica hem de tenir en compte, com en el punt 
anterior, que:

- El fons s’ha de gestionar conjuntament mitjançant una comissió paritària creada a 
l’efecte.
- S’ha de procurar la participació de les seccions sindicals en la gestió del fons per tal 
de sindicalitzar-ne l’ús.  

CLÀUSULES 0’7%

Versió 1
Es crearà un fons amb la suma del 0’7% del salari mensual/anual net dels treballadors 
voluntaris, més igual aportació de l’empresa. Aquest fons es destinarà a les accions 
i/o projectes de cooperació que digui la comissió paritària que es constituirà en entrar 
en vigor el conveni.

Versió 2
L’empresa aportarà el 0’7% dels seus beneficis anuals (o dels seus beneficis per 
sobre les previsions) a un fons que es destinarà.... (Igual que la versió 1)

El fons serà efectiu dins del primer trimestre de cada any.
    

SECTOR Tots

 Concepte: DESCOMPTE PER VAGA

ACCIONS Destinar els descomptes per vaga al fons de cooperació

ARGUMENTS 
I CONSELLS

Aquestes podrien ser algunes raons per justificar aquest punt de la plataforma 
reivindicativa: 

- D’igual manera que quan parlaven del fons de cooperació, el fet de destinar al fons 
els descomptes fets als treballadors a causa d’una vaga, enforteix la dimensió social 
de l’empresa i, per tant, la seva viabilitat futura.

- Donar una finalitat social al descompte per vaga compta sempre amb l’aprovació 
majoritària dels treballadors i és, alhora, un factor de distensió i de recuperació del 
bon clima de l’empresa.

- Els precedents d’aquest acord, especialment les nombroses experiències a la 
funció pública, ens fan concloure un ús adequat i satisfactori d’aquests fons en 
pràcticament la totalitat dels casos.

Cal especificar i tenir en compte que parlem de salari net descomptat, no de salari 
brut, en l’aportació al fons de cooperació.

CLÀUSULES Descompte per vaga

Es crearà un fons de cooperació constituït per la totalitat dels descomptes per vaga 
fets als treballadors.

Per a la gestió d’aquest fons és constituirà una comissió paritària de 4 membres 
composada pels representants de l’empresa i pels representants dels sindicats 
majoritaris convocants de la vaga, la funció de la qual serà atorgar la destinació i fer 
el seguiment de la distribució dels esmentats fons.

La comissió es reunirà dins dels 30 dies següents en què va tenir lloc la vaga. 

La donació del fons s’ha de fer efectiva en el termini màxim dels 90 dies posteriors 
a la vaga.

En cas de desacord, el fons es destinarà a les ONG’s dels sindicats majoritaris 
convocants de la vaga.

La comissió paritària ha d’elaborar i exposar la informació sobre l’ús donat al fons 
en un lloc accessible a tot el personal de l’empresa, a la finalització del projecte o 
projectes beneficiaris.
  

SECTOR Tots
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 Concepte: APORTACIÓ DEL 0’7%

ACCIONS

Destinar el 0’7% dels salaris (d’1 mes fins 1 any)  i igual aportació de 
l’empresa al fons de cooperació

Destinar el 0’7% dels beneficis de l’empresa al fons de cooperació

Destinar el 0’7% dels beneficis de l’empresa per sobre de les previsions 
al fons de cooperació

ARGUMENTS
I CONSELLS

El desenvolupament dels països empobrits i la superació de les enormes desigualtats 
Nord-Sud, que dia rere dia es van eixamplant, és una aspiració permanent i una 
exigència de la nostra societat tant als poders públics com als agents econòmics.

En aquest sentit, el 0’7%, - concepte implantat per Nacions Unides els anys 70, referent 
al percentatge del PIB mínim dels països del Nord a destinar al desenvolupament 
dels països del Sud -, en constitueix un bon referent, no només per al sector públic, 
sinó també per als agents econòmics i socials. 

Les dues opcions que presentem són aplicables a qualsevol empresa, sigui pública 
o privada, i a l’hora de posar-les en pràctica hem de tenir en compte, com en el punt 
anterior, que:

- El fons s’ha de gestionar conjuntament mitjançant una comissió paritària creada a 
l’efecte.
- S’ha de procurar la participació de les seccions sindicals en la gestió del fons per tal 
de sindicalitzar-ne l’ús.  

CLÀUSULES 0’7%

Versió 1
Es crearà un fons amb la suma del 0’7% del salari mensual/anual net dels treballadors 
voluntaris, més igual aportació de l’empresa. Aquest fons es destinarà a les accions 
i/o projectes de cooperació que digui la comissió paritària que es constituirà en entrar 
en vigor el conveni.

Versió 2
L’empresa aportarà el 0’7% dels seus beneficis anuals (o dels seus beneficis per 
sobre les previsions) a un fons que es destinarà.... (Igual que la versió 1)

El fons serà efectiu dins del primer trimestre de cada any.
    

SECTOR Tots

 Concepte: DESCOMPTE PER VAGA

ACCIONS Destinar els descomptes per vaga al fons de cooperació

ARGUMENTS 
I CONSELLS

Aquestes podrien ser algunes raons per justificar aquest punt de la plataforma 
reivindicativa: 

- D’igual manera que quan parlaven del fons de cooperació, el fet de destinar al fons 
els descomptes fets als treballadors a causa d’una vaga, enforteix la dimensió social 
de l’empresa i, per tant, la seva viabilitat futura.

- Donar una finalitat social al descompte per vaga compta sempre amb l’aprovació 
majoritària dels treballadors i és, alhora, un factor de distensió i de recuperació del 
bon clima de l’empresa.

- Els precedents d’aquest acord, especialment les nombroses experiències a la 
funció pública, ens fan concloure un ús adequat i satisfactori d’aquests fons en 
pràcticament la totalitat dels casos.

Cal especificar i tenir en compte que parlem de salari net descomptat, no de salari 
brut, en l’aportació al fons de cooperació.

CLÀUSULES Descompte per vaga

Es crearà un fons de cooperació constituït per la totalitat dels descomptes per vaga 
fets als treballadors.

Per a la gestió d’aquest fons és constituirà una comissió paritària de 4 membres 
composada pels representants de l’empresa i pels representants dels sindicats 
majoritaris convocants de la vaga, la funció de la qual serà atorgar la destinació i fer 
el seguiment de la distribució dels esmentats fons.

La comissió es reunirà dins dels 30 dies següents en què va tenir lloc la vaga. 

La donació del fons s’ha de fer efectiva en el termini màxim dels 90 dies posteriors 
a la vaga.

En cas de desacord, el fons es destinarà a les ONG’s dels sindicats majoritaris 
convocants de la vaga.

La comissió paritària ha d’elaborar i exposar la informació sobre l’ús donat al fons 
en un lloc accessible a tot el personal de l’empresa, a la finalització del projecte o 
projectes beneficiaris.
  

SECTOR Tots
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 Concepte JORNADA, PERMISOS 
  I LLICÈNCIES

ACCIONS

Reduir la jornada per col·laborar o formar-se en ONG’s
Donar permís retribuït per col·laborar com a voluntari en campanyes 
d’ajut humanitari
Concedir excedència per treballar en ONG’s

ARGUMENTS 
I CONSELLS

En la línia de la nova concepció de l’empresa que confereix l’exercici de responsabilitat social, 
cal aplicar aquesta filosofia també en la dimensió interna de l’empresa. I el més profitós i 
prudent és començar per aquells aspectes que no tinguin repercussió econòmica directa, com 
ara la jornada de treball, els permisos i les excedències.   

Hem de pensar que des del punt de vista sindical l’important en una primera etapa és incorporar 
el concepte més que la quantitat. 

CLÀUSULES Jornada, permisos i llicències

Per tal de posar en pràctica els valors de la solidaritat i la cooperació, les parts 
acorden iniciar un procés de flexibilització dels horaris i la jornada de treball, amb la 
voluntat de facilitar la prestació d’activitats voluntàries de cooperació i solidaritat dels 
treballadors amb ONG’s, en el benentès que només un determinat percentatge de la 
plantilla podrà gaudir d’aquests drets de manera simultània.

Amb aquesta finalitat seran d’aplicació les següents disposicions:

a) Reducció fins ½ de jornada per a un màxim de (x) treballadors i la part proporcional 
de salari, per a col·laborar amb ONG’s  o formar-se en cooperació durant la seva 
jornada de treball. 

b) Excedència d’1 any amb caràcter de forçosa per treballar en projectes de 
cooperació al desenvolupament. A partir d’aquest període serà d’aplicació el 
disposat al capítol d’excedències. 

c) Permís retribuït per a un màxim de (x) treballadors per a col·laborar com a voluntaris 
en desastres humanitaris fins a la finalització de la campanya d’emergència.

La concessió d’aquests permisos estarà sotmesa a l’informe de la comissió paritària 
de cooperació que serà creada dins del mes següent a la signatura del conveni. Totes 
les situacions hauran de ser degudament documentades.   

SECTOR Tots

 Concepte: FORMACIÓ PROFESSIONAL

ACCIONS

Finançar un projecte de formació al Sud

Finançar l’estada a l’empresa de formadors/es del Sud

Cedir personal de l’empresa per impartir formació al Sud

Apadrinar escoles de formació professional del Sud

ARGUMENTS 
I CONSELLS

La formació professional està en la base del desenvolupament, perquè sense ella no és 
possible l’accés a un treball digne i competitiu. És, en suma, un factor clau en fer realitat 
el dret al treball.

Des d’aquesta concepció, la formació professional actua també com a element 
catalitzador de l’equitat de gènere i de la cohesió social i territorial, sempre que es posi a 
l’abast de les dones i de les capes socials i territoris més desafavorits.   

Per tot això els sindicats sempre hem fet de la formació professional una prioritat de 
la cooperació sindical i el principal tema dels projectes, ja que la millor cooperació és 
aquella que permet l’autonomia i l’autosuficiència, és a dir, una ocupació digna.

CLÀUSULES Formació professional

Les parts consideren la formació professional un tema d’interès comú i prioritari per 
al desenvolupament sostenible, per la qual cosa serà també matèria prioritària de les 
accions i/o projectes de cooperació del fons de cooperació de l’empresa. En aquest 
sentit, s’acorda cofinançar anualment alguna de les següents formes de suport i promoció 
de formació professional, a proposta dels representants dels sindicats amb la condició 
de més representatius i gestionades per llurs ONG’s de cooperació:
- El finançament d’un projecte de formació.
- Finançar l’estada a l’empresa de formadors/res del Sud.
- Cedir personal de l’empresa a les esmentades ONG’s per a impartir formació
professional al Sud. 
- Apadrinar una escola de formació professional al Sud.

La comissió de cooperació (o els representants dels treballadors) dictaminarà cada any 
les accions seleccionades i les entitats executores.

SECTOR Tots
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 Concepte JORNADA, PERMISOS 
  I LLICÈNCIES

ACCIONS

Reduir la jornada per col·laborar o formar-se en ONG’s
Donar permís retribuït per col·laborar com a voluntari en campanyes 
d’ajut humanitari
Concedir excedència per treballar en ONG’s

ARGUMENTS 
I CONSELLS

En la línia de la nova concepció de l’empresa que confereix l’exercici de responsabilitat social, 
cal aplicar aquesta filosofia també en la dimensió interna de l’empresa. I el més profitós i 
prudent és començar per aquells aspectes que no tinguin repercussió econòmica directa, com 
ara la jornada de treball, els permisos i les excedències.   

Hem de pensar que des del punt de vista sindical l’important en una primera etapa és incorporar 
el concepte més que la quantitat. 

CLÀUSULES Jornada, permisos i llicències

Per tal de posar en pràctica els valors de la solidaritat i la cooperació, les parts 
acorden iniciar un procés de flexibilització dels horaris i la jornada de treball, amb la 
voluntat de facilitar la prestació d’activitats voluntàries de cooperació i solidaritat dels 
treballadors amb ONG’s, en el benentès que només un determinat percentatge de la 
plantilla podrà gaudir d’aquests drets de manera simultània.

Amb aquesta finalitat seran d’aplicació les següents disposicions:

a) Reducció fins ½ de jornada per a un màxim de (x) treballadors i la part proporcional 
de salari, per a col·laborar amb ONG’s  o formar-se en cooperació durant la seva 
jornada de treball. 

b) Excedència d’1 any amb caràcter de forçosa per treballar en projectes de 
cooperació al desenvolupament. A partir d’aquest període serà d’aplicació el 
disposat al capítol d’excedències. 

c) Permís retribuït per a un màxim de (x) treballadors per a col·laborar com a voluntaris 
en desastres humanitaris fins a la finalització de la campanya d’emergència.

La concessió d’aquests permisos estarà sotmesa a l’informe de la comissió paritària 
de cooperació que serà creada dins del mes següent a la signatura del conveni. Totes 
les situacions hauran de ser degudament documentades.   

SECTOR Tots

 Concepte: FORMACIÓ PROFESSIONAL

ACCIONS

Finançar un projecte de formació al Sud

Finançar l’estada a l’empresa de formadors/es del Sud

Cedir personal de l’empresa per impartir formació al Sud

Apadrinar escoles de formació professional del Sud

ARGUMENTS 
I CONSELLS

La formació professional està en la base del desenvolupament, perquè sense ella no és 
possible l’accés a un treball digne i competitiu. És, en suma, un factor clau en fer realitat 
el dret al treball.

Des d’aquesta concepció, la formació professional actua també com a element 
catalitzador de l’equitat de gènere i de la cohesió social i territorial, sempre que es posi a 
l’abast de les dones i de les capes socials i territoris més desafavorits.   

Per tot això els sindicats sempre hem fet de la formació professional una prioritat de 
la cooperació sindical i el principal tema dels projectes, ja que la millor cooperació és 
aquella que permet l’autonomia i l’autosuficiència, és a dir, una ocupació digna.

CLÀUSULES Formació professional

Les parts consideren la formació professional un tema d’interès comú i prioritari per 
al desenvolupament sostenible, per la qual cosa serà també matèria prioritària de les 
accions i/o projectes de cooperació del fons de cooperació de l’empresa. En aquest 
sentit, s’acorda cofinançar anualment alguna de les següents formes de suport i promoció 
de formació professional, a proposta dels representants dels sindicats amb la condició 
de més representatius i gestionades per llurs ONG’s de cooperació:
- El finançament d’un projecte de formació.
- Finançar l’estada a l’empresa de formadors/res del Sud.
- Cedir personal de l’empresa a les esmentades ONG’s per a impartir formació
professional al Sud. 
- Apadrinar una escola de formació professional al Sud.

La comissió de cooperació (o els representants dels treballadors) dictaminarà cada any 
les accions seleccionades i les entitats executores.

SECTOR Tots
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 Concepte:       PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ  I     
  L’ECONOMIA SOCIAL

ACCIONS Finançar la posada en marxa de cooperatives al Sud 

ARGUMENTS 
I CONSELLS

L’ocupació constitueix, conjuntament amb la formació professional, l’eix on s’ha de 
vertebrar tots els projectes de cooperació sindical al desenvolupament.

Els programes d’ajust estructural imposat pel FMI als països del Sud, han comportat 
una important pèrdua de llocs de treball que ha afectat, especialment, el sector públic. 
La preponderància de les polítiques neoliberals en el procés de globalització de 
l’economia estan modificant substancialment la configuració del mercat de treball.

Amb tot això les possibilitats d’accedir a lloc de treball “formal” són cada vegada més 
escasses, i és una de les causes del fort increment del sector informal.

Per afrontar aquesta situació des de la cooperació sindical, hem d’actuar en dues 
direccions:

- Desenvolupament de programes de suport a la generació d’ocupació en tos els 
àmbits de participació dels sindicats.

- Suport als projectes de constitució de cooperatives o altres formes de treball associat, 
com a alternativa d’ocupació i amb la participació i el control de les organitzacions 
sindicals.

CLÀUSULES Promoció de l’ocupació i l’economia social

Amb la finalitat de promoure l’economia social com a iniciativa generadora de llocs de 
treball idònia per al desenvolupament del Sud, l’empresa aportarà anualment un mínim 
de ...... -€ per finançar dos projectes proposats per la comissió paritària de cooperació 
relacionats amb el foment del cooperativisme. 

El fons es distribuirà a parts iguals entre les ONG’s dels dos sindicats més representatius, 
les quals hauran d’elaborar un informe narratiu i financer a la finalització del projecte 
que s’haurà de lliurar a la comissió paritària.
  

SECTOR Tots

 Concepte:         CAMPANYES DE SOLIDARITAT 
  I PUBLICITAT

ACCIONS

Participar en campanyes d’ajut humanitari i dels DD.HH.

Finançar campanyes de sensibilització d’ONG’s

Prioritzar les compres de productes del Comerç Just

Incorporar la solidaritat en la publicitat de l’empresa

ARGUMENTS 
I CONSELLS

La sensibilitat sobre l’enorme desigualtat Nord-Sud no pot ser exclusiva de les ONGD. 
La voluntat de fer un món més just ha de ser compartida pel conjunt de la ciutadania, 
perquè són les polítiques dels nostres governs i els diners dels nostres impostos els 
que poden realment canviar el món. 

Per això les ONGD, a través de campanyes de sensibilització, tracten de persuadir 
els ciutadans sobre la urgència d’un canvi de mentalitat, que la globalització també ho 
ha de ser dels drets econòmics, socials i culturals que tenen tots els éssers humans. 
Si volem, en suma, viure en un món més pacífic i segur, i fins i tot per causa d’un cert 
egoisme intel·ligent, ens convé pal·liar aquesta desigualtat.  

CLÀUSULES Campanyes de solidaritat i publicitat

D’acord amb els principis de Responsabilitat Social i dels valors de la solidaritat i la 
cooperació, l’empresa vol assumir el repte de millorar les relacions amb l’entorn social, 
mitjançant la Comissió Paritària de Cooperació composta per 4 membres i que es 
crearà durant el mes següent a la signatura del conveni. La comissió portarà a terme 
les següents actuacions durant la vigència del conveni:

- Participar en les campanyes d’ajut humanitari promogudes per NN.UU, així com de 
sensibilització de les ONGD mitjançant la donació de (...) € anuals a l’ONGD catalana 
que dictamini la comissió paritària de cooperació.

- Participar en el desenvolupament de la xarxa Comerç Just amb l’adquisició als 
esmentats proveïdors del cafè i el sucre, així com els productes que proposi la comissió 
paritària.
  
Fer esment de la solidaritat i la cooperació en les campanyes de publicitat de l’empresa 
a proposta de la comissió paritària.     

SECTOR Tots
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 Concepte:       PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ  I     
  L’ECONOMIA SOCIAL

ACCIONS Finançar la posada en marxa de cooperatives al Sud 

ARGUMENTS 
I CONSELLS

L’ocupació constitueix, conjuntament amb la formació professional, l’eix on s’ha de 
vertebrar tots els projectes de cooperació sindical al desenvolupament.

Els programes d’ajust estructural imposat pel FMI als països del Sud, han comportat 
una important pèrdua de llocs de treball que ha afectat, especialment, el sector públic. 
La preponderància de les polítiques neoliberals en el procés de globalització de 
l’economia estan modificant substancialment la configuració del mercat de treball.

Amb tot això les possibilitats d’accedir a lloc de treball “formal” són cada vegada més 
escasses, i és una de les causes del fort increment del sector informal.

Per afrontar aquesta situació des de la cooperació sindical, hem d’actuar en dues 
direccions:

- Desenvolupament de programes de suport a la generació d’ocupació en tos els 
àmbits de participació dels sindicats.

- Suport als projectes de constitució de cooperatives o altres formes de treball associat, 
com a alternativa d’ocupació i amb la participació i el control de les organitzacions 
sindicals.

CLÀUSULES Promoció de l’ocupació i l’economia social

Amb la finalitat de promoure l’economia social com a iniciativa generadora de llocs de 
treball idònia per al desenvolupament del Sud, l’empresa aportarà anualment un mínim 
de ...... -€ per finançar dos projectes proposats per la comissió paritària de cooperació 
relacionats amb el foment del cooperativisme. 

El fons es distribuirà a parts iguals entre les ONG’s dels dos sindicats més representatius, 
les quals hauran d’elaborar un informe narratiu i financer a la finalització del projecte 
que s’haurà de lliurar a la comissió paritària.
  

SECTOR Tots

 Concepte:         CAMPANYES DE SOLIDARITAT 
  I PUBLICITAT

ACCIONS

Participar en campanyes d’ajut humanitari i dels DD.HH.

Finançar campanyes de sensibilització d’ONG’s

Prioritzar les compres de productes del Comerç Just

Incorporar la solidaritat en la publicitat de l’empresa

ARGUMENTS 
I CONSELLS

La sensibilitat sobre l’enorme desigualtat Nord-Sud no pot ser exclusiva de les ONGD. 
La voluntat de fer un món més just ha de ser compartida pel conjunt de la ciutadania, 
perquè són les polítiques dels nostres governs i els diners dels nostres impostos els 
que poden realment canviar el món. 

Per això les ONGD, a través de campanyes de sensibilització, tracten de persuadir 
els ciutadans sobre la urgència d’un canvi de mentalitat, que la globalització també ho 
ha de ser dels drets econòmics, socials i culturals que tenen tots els éssers humans. 
Si volem, en suma, viure en un món més pacífic i segur, i fins i tot per causa d’un cert 
egoisme intel·ligent, ens convé pal·liar aquesta desigualtat.  

CLÀUSULES Campanyes de solidaritat i publicitat

D’acord amb els principis de Responsabilitat Social i dels valors de la solidaritat i la 
cooperació, l’empresa vol assumir el repte de millorar les relacions amb l’entorn social, 
mitjançant la Comissió Paritària de Cooperació composta per 4 membres i que es 
crearà durant el mes següent a la signatura del conveni. La comissió portarà a terme 
les següents actuacions durant la vigència del conveni:

- Participar en les campanyes d’ajut humanitari promogudes per NN.UU, així com de 
sensibilització de les ONGD mitjançant la donació de (...) € anuals a l’ONGD catalana 
que dictamini la comissió paritària de cooperació.

- Participar en el desenvolupament de la xarxa Comerç Just amb l’adquisició als 
esmentats proveïdors del cafè i el sucre, així com els productes que proposi la comissió 
paritària.
  
Fer esment de la solidaritat i la cooperació en les campanyes de publicitat de l’empresa 
a proposta de la comissió paritària.     

SECTOR Tots
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 Concepte: PROMOCIÓ DELS DRETS   
  LABORALS I SINDICALS

ACCIONS
Complir els convenis de l’OIT a tots els centres de treball

Exigir l’acompliment de les Normes Fonamentals del Treball a les 
empreses subcontractades i proveïdors

ARGUMENTS 
I CONSELLS

Sens dubte, des del punt de vista sindical, aquest és l’apartat on millor es pot reflectir 
la voluntat de responsabilitat social per part de l’empresa.

L’acompliment per part de l’empresa dels convenis de l’OIT i de la legislació laboral al 
nostre país, no forma part de la seva responsabilitat social, és un imperatiu legal. D’igual 
manera se l’ha d’exigir que compleixi els convenis de l’OIT i la legislació laboral dels 
països on tingui centres de treball, cas de tractar-se d’una empresa multinacional. 

La responsabilitat social implica anar més enllà del que obliga la llei, com ara establir 
mecanismes de transparència per comprovar l’acompliment de l’esmentada normativa, 
o bé, exigir a les empreses subcontractades o proveïdors que compleixin amb les NFT, 
com a requisit prioritari.  

CLÀUSULES Promoció dels drets laborals i sindicals

L’empresa té la ferma voluntat de fer complir la normativa laboral a tos els seus centres, 
tant la derivada de la legislació internacional com la de cada país. 

Amb aquest fi, i tot compartint aquest objectiu amb els representants sindicals, 
l’empresa permetrà l’accés a tots els seus centres de treball del món a la persona que 
a cada país designi el comitè d’empresa. La finalitat de la visita serà la d’entrevistar-
se amb els representants dels treballadors dels esmentats centres i comprovar 
l’acompliment de les 8 Normes Fonamentals del Treball de l’OIT. En cas  que el centre 
no disposi de representants sindicals, l’empresa permetrà a la persona designada pel 
comitè d’empresa celebrar un cop a l’any una assemblea informativa amb cada torn 
de treball.

Després de cada visita la persona designada pel comitè elaborarà un informe sobre les 
violacions de les NFT que serà tramés a l’empresa i al comitè, per tal de donar solució 
als incompliments comprovats. 

SECTOR Tots (empreses multinacionals)

 Concepte:           COMISSIÓ I DELEGAT 
   DE COOPERACIÓ

ACCIONS
Crear la Comissió Paritària de Cooperació

Crear la figura del Delegat de Cooperació

ARGUMENTS 
I CONSELLS

Si volem que la solidaritat i la cooperació siguin exponents de la responsabilitat 
social i de la nova dimensió externa i interna de l’empresa, caldrà incorporar, 
doncs, aquests conceptes també com a temes d’interlocució permanent entre 
empresa i representants dels treballadors.

I el primer pas és la creació dels instruments que ho facin possible: la comissió 
paritària de cooperació, com a òrgan d’interlocució, i la figura del delegat de 
cooperació com a agent dinamitzador i de seguiment del tema.  

Òbviament, arribar a aquesta fase, hores d’ara, resulta quasi una utopia. No obstant, 
podem començar a donar el primer pas: el reconeixement de la cooperació com a 
matèria de negociació, i la seva incorporació al redactat del conveni col·lectiu.  

CLÀUSULES Comissió de cooperació i delegat de cooperació

Dins del 90 dies posteriors a la signatura del present conveni es crearà la comissió 
de cooperació, composada per 2 representants dels sindicats majoritaris i 2 
representants de l’empresa. 

Aquesta comissió tindrà per finalitat elaborar el pla de treball anual de cooperació, 
tot determinant les accions i/o projectes als quals es destinarà el fons de 
cooperació. 

Així mateix, i amb l’objectiu de fer el seguiment del pla de cooperació i servir de 
lligam entre la comissió i els treballadors, els dos sindicats majoritaris concertaran 
anualment el nomenament d’1 Delegat de Cooperació, d’entre els membres del 
comitè d’empresa. 

El delegat de cooperació disposarà del crèdit horari i dels mitjans necessaris per 
desenvolupar les funcions que li encomani la comissió de cooperació.

SECTOR Tots (grans empreses)
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 Concepte: PROMOCIÓ DELS DRETS   
  LABORALS I SINDICALS

ACCIONS
Complir els convenis de l’OIT a tots els centres de treball

Exigir l’acompliment de les Normes Fonamentals del Treball a les 
empreses subcontractades i proveïdors

ARGUMENTS 
I CONSELLS

Sens dubte, des del punt de vista sindical, aquest és l’apartat on millor es pot reflectir 
la voluntat de responsabilitat social per part de l’empresa.

L’acompliment per part de l’empresa dels convenis de l’OIT i de la legislació laboral al 
nostre país, no forma part de la seva responsabilitat social, és un imperatiu legal. D’igual 
manera se l’ha d’exigir que compleixi els convenis de l’OIT i la legislació laboral dels 
països on tingui centres de treball, cas de tractar-se d’una empresa multinacional. 

La responsabilitat social implica anar més enllà del que obliga la llei, com ara establir 
mecanismes de transparència per comprovar l’acompliment de l’esmentada normativa, 
o bé, exigir a les empreses subcontractades o proveïdors que compleixin amb les NFT, 
com a requisit prioritari.  

CLÀUSULES Promoció dels drets laborals i sindicals

L’empresa té la ferma voluntat de fer complir la normativa laboral a tos els seus centres, 
tant la derivada de la legislació internacional com la de cada país. 

Amb aquest fi, i tot compartint aquest objectiu amb els representants sindicals, 
l’empresa permetrà l’accés a tots els seus centres de treball del món a la persona que 
a cada país designi el comitè d’empresa. La finalitat de la visita serà la d’entrevistar-
se amb els representants dels treballadors dels esmentats centres i comprovar 
l’acompliment de les 8 Normes Fonamentals del Treball de l’OIT. En cas  que el centre 
no disposi de representants sindicals, l’empresa permetrà a la persona designada pel 
comitè d’empresa celebrar un cop a l’any una assemblea informativa amb cada torn 
de treball.

Després de cada visita la persona designada pel comitè elaborarà un informe sobre les 
violacions de les NFT que serà tramés a l’empresa i al comitè, per tal de donar solució 
als incompliments comprovats. 

SECTOR Tots (empreses multinacionals)

 Concepte:           COMISSIÓ I DELEGAT 
   DE COOPERACIÓ

ACCIONS
Crear la Comissió Paritària de Cooperació

Crear la figura del Delegat de Cooperació

ARGUMENTS 
I CONSELLS

Si volem que la solidaritat i la cooperació siguin exponents de la responsabilitat 
social i de la nova dimensió externa i interna de l’empresa, caldrà incorporar, 
doncs, aquests conceptes també com a temes d’interlocució permanent entre 
empresa i representants dels treballadors.

I el primer pas és la creació dels instruments que ho facin possible: la comissió 
paritària de cooperació, com a òrgan d’interlocució, i la figura del delegat de 
cooperació com a agent dinamitzador i de seguiment del tema.  

Òbviament, arribar a aquesta fase, hores d’ara, resulta quasi una utopia. No obstant, 
podem començar a donar el primer pas: el reconeixement de la cooperació com a 
matèria de negociació, i la seva incorporació al redactat del conveni col·lectiu.  

CLÀUSULES Comissió de cooperació i delegat de cooperació

Dins del 90 dies posteriors a la signatura del present conveni es crearà la comissió 
de cooperació, composada per 2 representants dels sindicats majoritaris i 2 
representants de l’empresa. 

Aquesta comissió tindrà per finalitat elaborar el pla de treball anual de cooperació, 
tot determinant les accions i/o projectes als quals es destinarà el fons de 
cooperació. 

Així mateix, i amb l’objectiu de fer el seguiment del pla de cooperació i servir de 
lligam entre la comissió i els treballadors, els dos sindicats majoritaris concertaran 
anualment el nomenament d’1 Delegat de Cooperació, d’entre els membres del 
comitè d’empresa. 

El delegat de cooperació disposarà del crèdit horari i dels mitjans necessaris per 
desenvolupar les funcions que li encomani la comissió de cooperació.

SECTOR Tots (grans empreses)



Fundació COMAPOSADA

GLOBALITZEM40

 Concepte: AGERMANAMENTS,    
  INTERCANVIS I  ESTADES

ACCIONS

Agermanament de centres escolars

Agermanament de centres sanitaris

Intercanvi de professionals amb el Sud

Finançar estades solidàries als països del Sud

ARGUMENTS 
I CONSELLS

Agermanar-se amb treballadors d’una empresa del Sud, intercanviar professionals o bé 
participar en una estada solidària pot ser una experiència molt enriquidora. De segur 
que servirà per adonar-nos que, malgrat els nostres propis problemes, els ciutadans 
del Nord vivim en una “bombolla”, mentre que la majoria de la humanitat viu en unes 
condicions educatives, sanitàries i socioeconòmiques ben diferents. L’intercanvi 
de professionals amb el Sud és factible, sobre tot en la funció pública, i requereix 
prèviament la signatura de convenis on es defineixi amb claredat la modalitat de 
l’intercanvi i els mecanismes de control i seguiment.

CLÀUSULES Agermanaments, intercanvis i estades

Les parts comparteixen la idea que el coneixement in situ de la realitat del Sud és un 
mitjà de sensibilització al voltant de les enormes desigualtats que pateix la humanitat. 
En aquest sentit, el coneixement de centres de treball i dels treballadors del mateix 
sector productiu al Sud, és un canal on es pot exercir els valors de la solidaritat i la 
cooperació. Amb aquesta finalitat l’empresa portarà a terme les següents actuacions 
durant la vigència del conveni:

- Agermanar-se amb un centre de treball del mateix sector al Sud. El centre serà 
designat per la Comissió Paritària de cooperació. Per tal de desenvolupar totes les 
activitats inherents a l’agermanament es destinarà un fons anual de (...) € que serà 
gestionat per la Comissió Paritària.  
 
Així mateix es crearà un fons de (...) € aportat per l’empresa i destinat a finançar estades 
no superiors a (...) dies en el centre designat per a un màxim de (...) treballadors per any. 
La comissió paritària establirà els criteris i la selecció dels treballadors interessats.

SECTOR Educació i Sanitat

  Concepte:          AJUT FINANCER I COMPTABLE 
              (sector bancari)

ACCIONS

Eximir del pagament de comissions i despeses de gestió i obrir línies de 
crèdit preferent a les ONG’s

Efectuar estudis de viabilitat econòmica dels projectes de cooperació

Convocar i/o patrocinar projectes de desenvolupament 

ARGUMENTS
 I CONSELLS

El sector bancari i d’estalvi és un sector cabdal per al bon finançament de la cooperació, 
en una triple dimensió: la pròpia gestió dels comptes bancaris de les ONG’s, la 
concessió de préstecs a un interès per sota de l’oficial, i l’assessoria tècnica i financera 
dels projectes de cooperació.

Els treballadors del sector, mitjançant els seus representants sindicals, poden reivindicar 
qualsevol de les tres fórmules com a vàlides per portar a terme una política de cooperació 
socialment responsable per part de les entitats bancàries i financeres. 

A més d’això també es pot avançar mitjançant les convocatòries públiques anuals per 
finançar projectes de cooperació. Hem de procurar que les bases incorporin projectes 
d’àmbit sociolaboral i de defensa i promoció dels drets humans.

CLÀUSULES Ajut financer i comptable per a ONG’s i projectes de cooperació

Per tal de posar en pràctica els valors de la solidaritat i la cooperació, les parts acorden 
crear una comissió paritària de cooperació que s’encarregarà d’elaborar un pla anual 
de cooperació dotat amb un fons lliurat per l’empresa de (...) € i que podrà finançar 
qualsevol de les següents accions:

a) Efectuar estudis de viabilitat econòmica i financera dels projectes de cooperació 
seleccionats pels membres de la comissió paritària.

b) Convocar un concurs anual per a projectes de cooperació.

A més d’això, l’empresa obrirà línies de crèdit preferent, i eximirà de les comissions i 
despeses de gestió a tots els comptes dels projectes de cooperació al desenvolupament 
gestionats per ONG’s. 
 

SECTOR Financer
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 Concepte: AGERMANAMENTS,    
  INTERCANVIS I  ESTADES

ACCIONS

Agermanament de centres escolars

Agermanament de centres sanitaris

Intercanvi de professionals amb el Sud

Finançar estades solidàries als països del Sud

ARGUMENTS 
I CONSELLS

Agermanar-se amb treballadors d’una empresa del Sud, intercanviar professionals o bé 
participar en una estada solidària pot ser una experiència molt enriquidora. De segur 
que servirà per adonar-nos que, malgrat els nostres propis problemes, els ciutadans 
del Nord vivim en una “bombolla”, mentre que la majoria de la humanitat viu en unes 
condicions educatives, sanitàries i socioeconòmiques ben diferents. L’intercanvi 
de professionals amb el Sud és factible, sobre tot en la funció pública, i requereix 
prèviament la signatura de convenis on es defineixi amb claredat la modalitat de 
l’intercanvi i els mecanismes de control i seguiment.

CLÀUSULES Agermanaments, intercanvis i estades

Les parts comparteixen la idea que el coneixement in situ de la realitat del Sud és un 
mitjà de sensibilització al voltant de les enormes desigualtats que pateix la humanitat. 
En aquest sentit, el coneixement de centres de treball i dels treballadors del mateix 
sector productiu al Sud, és un canal on es pot exercir els valors de la solidaritat i la 
cooperació. Amb aquesta finalitat l’empresa portarà a terme les següents actuacions 
durant la vigència del conveni:

- Agermanar-se amb un centre de treball del mateix sector al Sud. El centre serà 
designat per la Comissió Paritària de cooperació. Per tal de desenvolupar totes les 
activitats inherents a l’agermanament es destinarà un fons anual de (...) € que serà 
gestionat per la Comissió Paritària.  
 
Així mateix es crearà un fons de (...) € aportat per l’empresa i destinat a finançar estades 
no superiors a (...) dies en el centre designat per a un màxim de (...) treballadors per any. 
La comissió paritària establirà els criteris i la selecció dels treballadors interessats.

SECTOR Educació i Sanitat

  Concepte:          AJUT FINANCER I COMPTABLE 
              (sector bancari)

ACCIONS

Eximir del pagament de comissions i despeses de gestió i obrir línies de 
crèdit preferent a les ONG’s

Efectuar estudis de viabilitat econòmica dels projectes de cooperació

Convocar i/o patrocinar projectes de desenvolupament 

ARGUMENTS
 I CONSELLS

El sector bancari i d’estalvi és un sector cabdal per al bon finançament de la cooperació, 
en una triple dimensió: la pròpia gestió dels comptes bancaris de les ONG’s, la 
concessió de préstecs a un interès per sota de l’oficial, i l’assessoria tècnica i financera 
dels projectes de cooperació.

Els treballadors del sector, mitjançant els seus representants sindicals, poden reivindicar 
qualsevol de les tres fórmules com a vàlides per portar a terme una política de cooperació 
socialment responsable per part de les entitats bancàries i financeres. 

A més d’això també es pot avançar mitjançant les convocatòries públiques anuals per 
finançar projectes de cooperació. Hem de procurar que les bases incorporin projectes 
d’àmbit sociolaboral i de defensa i promoció dels drets humans.

CLÀUSULES Ajut financer i comptable per a ONG’s i projectes de cooperació

Per tal de posar en pràctica els valors de la solidaritat i la cooperació, les parts acorden 
crear una comissió paritària de cooperació que s’encarregarà d’elaborar un pla anual 
de cooperació dotat amb un fons lliurat per l’empresa de (...) € i que podrà finançar 
qualsevol de les següents accions:

a) Efectuar estudis de viabilitat econòmica i financera dels projectes de cooperació 
seleccionats pels membres de la comissió paritària.

b) Convocar un concurs anual per a projectes de cooperació.

A més d’això, l’empresa obrirà línies de crèdit preferent, i eximirà de les comissions i 
despeses de gestió a tots els comptes dels projectes de cooperació al desenvolupament 
gestionats per ONG’s. 
 

SECTOR Financer
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Vocabulari de cooperació
Cooperació al desenvolupament sindical: 
La cooperació que s’estableix entre sindicats del Nord i del Sud pretén desmarcar-se de la coope-
ració més assistencial ja que prefereix afavorir processos que necessiten d’un termini més llarg 
com és la consolidació de la democràcia. Per això planteja reforçar els agents socials locals que, 
de forma organitzada, poden defensar els seus drets, en particular, els sindicats. Aquest suport es 
concreta en programes d’enfortiment de plataformes sindicals regionals i processos d’unificació 
sindical nacional, formació social i sindical, divulgació dels drets laborals i sindicals, organització 
dels treballadors assalariats i de l’economia informal.

Comerç Just:
És una forma alternativa de comerç que té com a objectiu canviar les relacions comercials entre els 
països rics del Nord (els consumidors) i els països empobrits del Sud (els productors). La xarxa de 
comerç just està formada per associacions, ONDG’s, cooperatives,  empreses i artesans. Té com a 
normes de funcionament assegurar als treballadors un salari digne; no acceptar mà d’obra infantil; 
garantir la igualtat entre homes i dones; afavorir la realització de projectes de desenvolupament 
solidari en benefici de la comunitat; ser respectuosos amb el medi ambient; no privilegiar els con-
reus d’exportació en perjudici dels conreus de consum local necessaris per a la població; afavorir 
estructures  democràtiques. Des del Nord, els consumidors podem contribuir a tot això comprant 
productes de comerç just.

Desenvolupament humà:
Aquest és el concepte sobre el qual es basa l’Informe anual sobre el Desenvolupament Humà 
Mundial que elabora el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD). Quan 
un país té un desenvolupament humà alt vol dir que ofereix oportunitats a les persones perquè 
gaudeixin d’un nivell de vida digne, com és tenir una vida llarga i saludable, accedir a l’educació i 
als recursos econòmics necessaris. 
Segons l’últim Informe (2006) el  número 1 en la classificació de països de major a menor desen-
volupament humà l’ocupa Noruega; en canvi, a l’últim lloc, el número 177, està  Níger. Espanya 
ocupa el lloc número 19.

Maquila: 
És l’empresa transnacional que no deixa cap benefici en el país on s’ubica, excepte els salaris de 
supervivència per als treballadors. N’hi ha per tot el món, però el terme maquila s’utilitza sobretot 
per referir-se al cas de Centreamèrica. Es caracteritza perquè està exempta d’impostos i per tant 
no col·labora en el desenvolupament del país on s’instal•la; no compra les matèries primeres al 
país, sinó que les importa d’on sigui més barat; no fa transferència de tecnologia, ja que porta les 
seves màquines i se les emporta quan es deslocalitza; no crea personal qualificat al país perquè 
en té prou amb la mà d’obra intensiva i quan els treballadors s’organitzen per defensar els seus 
interessos, l’empresa maquilera els amenaça amb marxar del país i acomiada de manera impro-
cedent els líders sindicals.
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Nord-Sud: 
Considerem països del Sud tots aquells que abans es deien “Tercer Món”. Aquesta terminologia, 
Primer Món-Tercer Món, un cop acabada l’etapa de la guerra freda, ja no té sentit utilitzar-la, per-
què el Segon Món, el bloc comunista, ha desaparegut.
Nord i Sud son conceptes que sorgeixen d’una constatació geogràfica: la majoria dels països amb 
un desenvolupament humà alt se situen al nord de l’hemisferi, mentre que la majoria dels  països 
amb un desenvolupament humà baix se situen al sud de l’hemisferi. 

Els països en color fosc són els que tenen un desenvolupament humà alt
 i constitueixen el Nord: Canadà, Estats Units, Europa, Japó i Austràlia. 

La resta de països (la majoria!) formen el Sud.

Projecte de cooperació:
És un seguit d’accions que pretenen contribuir a augmentar el  desenvolupament humà perquè les 
persones gaudeixin d’un nivell de vida digne. Aquestes accions estan planificades i es realitzen en 
un lloc determinat -un poble, una regió, un país- durant un temps limitat -un, dos o tres anys-  i per 
a uns beneficiaris concrets –unes famílies, uns treballadors, uns ciutadans. 

Per una qüestió d’eficiència, l’objectiu del projecte de cooperació no és només oferir béns i serveis, 
sinó també que les persones i institucions que han rebut l’ajut quedin formades per continuar repli-
cant aquests béns i serveis quan hagi acabat la fase de suport extern. Això vol dir que el projecte 
és sostenible. Aquesta condició és fonamental perquè no es tracta de crear dependències, sinó de 
facilitar la pròpia capacitat de les poblacions del Sud de desenvolupar-se.

Soci local:                                                                                              
Normalment les ONG del Nord necessiten un soci al terreny on fan projectes de cooperació al des-
envolupament. Els motius d’aquest partenariat són dos: perquè les organitzacions del país són les 
que coneixen la seva pròpia realitat i perquè els projectes de desenvolupament no tenen sentit si 
la població local no s’implica en la seva gestió. En el nostre cas, la Fundació Comaposada treballa 
amb socis d’un tipus especial: sindicats i ONGD vinculades amb el món del treball.
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Adreces útils
 
UGT DE CATALUNYA
Rambla de Santa Mònica, núm.10
08002 Barcelona
93 304 68 00
www.ugt.cat

FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA
Josep Anselm Clavé, 25 principal 1a  
08002 Barcelona
93 412 13 27
www.comaposada.org

AVALOT JOVES DE LA UGT
Rambla de Santa Mònica, 10, planta baixa
08002 Barcelona
93 304 68 00
www.avalot.cat

CTAC-UGT
Sant Oleguer, 17
08001 Barcelona
93 601 10 00
www.autonoms.com

AMIC
Rambla de Santa Mònica, 10, planta baixa
08002 Barcelona
93 304 68 42
www.associacioamic.com
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UNIONS TERRITORIALS DE LA UGT 

ANOIA, ALT PENEDÈS I GARRAF
Rambla Sant Josep, 5. 08800 Vilanova i la Geltrú
93 814 14 40

BAGES I BERGUEDÀ
Pg. Pere III, 60-62. 08240 Manresa
93 874 44 11

BAIX LLOBREGAT
Ctra. d’Esplugues, 240-242. 08940 Cornellà
93 261 90 09

BARCELONÈS NORD
Miguel Servet, 211 interior. 08912 Badalona
93 387 22 66

COMARQUES DE GIRONA
Miquel Blay, 1. 17001 Girona
972 21 51 58

COMARQUES DE TARRAGONA
Ixart, 11  3a i 4a planta . 43003 Tarragona
977 21 31 31

L’HOSPITALET
Rambla Marina, 429-431 bis. 08901. L’Hospitalet de Llobregat
93 338 92 53

OSONA
Pl. Osona, 4. 08500 Vic
93 889 55 90

TERRES DE L’EBRE
Ciutadella, 13  1a  planta. 43500 Tortosa
977 44 44 56

TERRES DE LLEIDA
Avinguda Catalunya, 2. 25002 Lleida
973 27 08 01

VALLÈS OCCIDENTAL
Rambla, 73. 08202 Sabadell 
93 725 76 77

VALLÈS ORIENTAL I MARESME
Esteve Terrades, 30-32 baixos. 08400 Granollers
93 870 42 58



amb el suport de:




