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Presentació:

El sindicalisme que
només actua en l’àmbit
nacional no té futur

La cooperació sindical ha esdevingut un component essencial de l’acció de la UGT de Catalunya. I no
podia ser de cap altra manera, ja que la mundialització de l’economia ens aboca a tots els agents econòmics
i socials a pensar i a actuar amb una visió estratègica, més enllà de les fronteres. Els drets laborals que s’han
aconseguit aquí no es podran mantenir si no ens involucrem en un moviment sindical internacional que
esdevingui un contrapoder decisiu, lluitant de manera concertada contra les desigualtats creixents en el
món.
És per això que el sindicalisme que només analitza, planifica i actua en els àmbits nacionals no té futur.
Ara cal, a més, treballar en xarxa, compartint objectius i estratègies, participant activament en la consolidació del procés d’unitat sindical que té avui com a màxima expressió la CSI (Confederació Sindical Internacional).
La base de l’autèntica unitat sindical passa, entre d’altres accions, per l’acompanyament solidari dels
sindicats del Nord en l’enfortiment del sindicalisme del Sud. Si es fa bé, aquesta cooperació té un importantíssim valor afegit perquè els sindicats són organitzacions representatives i poden esdevenir autèntics
agents de desenvolupament local. Millorant les condicions estrictament laborals, però també exigint serveis públics de qualitat, millor cobertura de la protecció social, polítiques d’igualtat de gènere, reformes
fiscals progressistes, polítiques mediambientals sostenibles.
Per avançar de manera efectiva en el terreny de la cooperació, era necessari crear els mitjans que evitin
la dispersió de la nostra acció, definir els objectius i estratègies, identificar els sindicats del Sud amb els
quals treballar i fixar les àrees geogràfiques prioritàries. Això és el que fa la UGT de Catalunya a través de la
Fundació Comaposada, que és l’executora des de fa quinze anys dels projectes de cooperació internacional,
treballant amb plans estratègics que marquen les fites a assolir i el perfil dels projectes.
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Aquesta memòria mostra l’evolució de la cooperació de la UGT entre el 2005 i el 2008, amb un recull
gràfic i de dades que, sens dubte, fan molt més enriquidora la seva comprensió.
El primer element que vull destacar d’aquesta etapa és la consolidació de la nostra especialització: la
cooperació al desenvolupament sindical. Efectivament, el nostre model de cooperació ha arrelat de manera definitiva en aquest període, treballant cada vegada més colze amb colze amb els sindicats del Sud,
compartint estratègies per a l’enfortiment sindical, concentrant-nos en les àrees geogràfiques prioritàries i,
sobretot, treballant a mitjà i llarg termini, fent de la sostenibilitat el repte permanent dels projectes.
Com veureu en aquest període ens hem concentrat en els sis grans àmbits d’actuació que al nostre parer
identifiquen la cooperació sindical: la difusió dels drets laborals, l’enfortiment de les organitzacions sindicals
i socials, l’impuls del sindicalisme al sector informal, la formació sindical, la formació ocupacional i l’economia social.
Tot això ho hem portat a terme amb els 30 projectes que expliquem en aquesta memòria gràfica i que
han estat realitzats conjuntament amb els sindicats més representatius d’Amèrica Llatina i el Magrib. Avancem, doncs, en quantitat i en qualitat.
Aquesta presentació seria incompleta sense reconèixer la transcendental tasca de sensibilització que la
Fundació ve realitzant, no només amb projectes específics adreçats als sindicalistes, sinó també participant
activament en campanyes i plataformes de solidaritat amb altres organitzacions sindicals i socials catalanes.
Els sis projectes descrits al tercer capítol de la memòria en són una bona mostra.
Per finalitzar, vull agrair a tots els afiliats i afiliades del sindicat que, amb l’aportació del 0,7% de la seva
quota, recolzen la nostra tasca d’enfortiment sindical al Sud; als companys i companyes que, ja sigui des dels
territoris com a delegats de la Fundació o des dels diversos organismes del sindicat com a col·laboradors
dels projectes, han fet possible que la cooperació de la UGT de Catalunya sigui considerada per molts com
una cooperació capdavantera.
Josep M. Àlvarez
secretari general de la UGT de Catalunya
president de la Fundació Comaposada
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COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT SINDICAL

DIFUSIÓ DELS DRETS LABORALS, SINDICALS I SOCIALS
Es tracta de donar a conèixer els drets laborals recollits en el codi de treball de cada país
així com els convenis internacionals de l’OIT ratificats en salut laboral, treball infantil, dret
d’associació sindical, negociació de convenis col·lectius i altres relacionats amb les condicions de treball.
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(

Centreamèrica

Programa de promoció i democratització dels
drets humans laborals a les maquiles de la zona
industrial Saratoga, Ciudad Sandino. Managua.
Nicaragua. Fase 3, 4 i 5.

Soci local: CEPS (Centro de Estudios y Promoción Social
de Nicaragua).
Beneficiaris directes: 4.000 treballadors de diverses
maquiles de Nicaragua.
Import total: 219.768 €
Subvencions aprovades: 177.000 €
Entitat finançadora: ACCD-Generalitat de Catalunya.
Durada: 2005-2007.

Descripció: Promoció dels drets humans laborals al si de diverses maquiles de Nicaragua
mitjançant el treball de la xarxa de promotores
dels drets laborals que el projecte ha organitzat
i capacitat. La majoria de les promotores han
format els seus companys de forma indirecta i
fora de l’àmbit de l’empresa per evitar la repressió de les gerències. També s’han desenvolupat
campanyes de sensibilització massiva sobre el
dret i la importància de sindicació, a més de
formació sobre diversos aspectes laborals, com
els contractes i la jornada. S’ha executat un pla
d’enfortiment organitzatiu del moviment sindical als municipis de Ciudad Sandino i Mateare,
oferint assistència legal gratuïta als treballadors
de la zona franca, coordinant les activitats de
diversos sindicats d’empresa, difonent l’enfocament de la Responsabilitat Social d’Empresa.
Per una altra banda, s’ha donat suport al grup
d’entitats socials anomenat Coalición Maquila
per donar a conèixer a la societat nicaragüenca la manca de respecte dels drets laborals a la
maquila.
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(

Centreamèrica

Organització del sindicat industrial dels
treballadors i treballadores de la maquila a
Nicaragua. Fase 1.

Descripció: El Programa dóna continuïtat a les
5 fases anteriors, executades per l’ONG nicaragüenca CEPS, aprofundint la vessant estrictament
sindical, donat que ara l’executa el sindicat Frente Nacional de los Trabajadores. Les accions del
Programa volen continuar incidint en la defensa
dels Drets Humans Laborals a les maquiles i s’orienten, específicament, a la creació, a nivell de tota
Nicaragua, d’una estructura sindical nacional de la
indústria de la maquila i a l’elaboració i negociació
d’un conveni col·lectiu nacional amb la patronal
del sector i amb el Govern.

Soci local: FNT (Frente Nacional de los Trabajadores de Nicaragua).
Beneficiaris directes: 3.960 sindicalistes de les diverses maquiles de
Nicaragua.
Import total: 75.170 €
Subvencions aprovades: 60.000 €
Entitat finançadora: ACCD-Generalitat de Catalunya.
Durada: 2008-2011.
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Foto: Pep Caballé

(

el Magrib

Suport a la XII Universitat d’Estiu de
l’Associació Club Mohamed Alí per a la
Cultura Obrera (ACMACO). Tunísia.

Descripció: La XII Universitat d’Estiu ha tingut
com a lema “La construcció regional i el partenariat Euro-Med: el cas del Magrib. Per un rol eficaç
de les societats civils”. Aquesta edició va tenir lloc
a Cartago, entre el 21 i el 24 de juliol del 2005,
amb la participació de 14 ponents i 100 assistents
procedents del món laboral i de les ONG més representatives de Tunísia. El projecte ha contribuït
a finançar l’organització del programa d’actes i a
publicar i difondre les conclusions en àrab, francès i català.

Soci local: ACMACO (Associació Club Mohamed Alí de la Cultura Obrera de Tunísia).
Beneficiaris directes: 114 assistents a la Universitat d’Estiu.
Import total: 51.200 €
Subvencions aprovades: 6.000 €
Entitat finançadora: Ajuntament de Reus.
Durada: 2005.
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(

el Magrib

Programa de difusió del nou Codi de Treball per
a joves sindicalistes del nord del Marroc.

Descripció: El projecte ha donat suport al sindicat CDT en la
difusió del nou Codi de Treball.
La formació s’ha adreçat a joves
delegats i delegades de la CDT
de diverses poblacions del nord
del Marroc. El projecte ha estat
cogestionat amb AVALOT, joves
de la UGT de Catalunya.

Soci local: CDT (Confederació Democràtica de Treballadors del Marroc).
Beneficiaris directes: 120 joves delegats i delegades de
la CDT.
Import total: 32.798 €
Subvencions aprovades: 16.000 €
Entitat finançadora: Ajuntament de Granollers.
Durada: 2005-2006.
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COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT SINDICAL

ENFORTIMENT DE LES ORGANITZACIONS SINDICALS I SOCIALS
Aquest àmbit de treball consisteix a consolidar les estructures democràtiques internes
dels sindicats, dotar-los dels mitjans materials necessaris per al seu funcionament, incrementar-ne els nivells d’afiliació i de representativitat, afavorir les plataformes sindicals conjuntes
a nivell regional, donar suport a la implantació del diàleg social, enfortir-ne la visió estratègica i la capacitat d’elaborar plans de treball i de proposta davant de les institucions.
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(

Centreamèrica

Plataforma Sindical Comuna Centreamericana
(PSCC). Fases 5, 6, 7 i 8.
Descripció: Aquesta plataforma, formada per
33 organitzacions sindicals dels 6 països d’Amèrica Central, respon a l’objectiu de crear i enfortir un espai sindical d’àmbit i visió regional per a
l’anàlisi, el debat i l’elaboració d’estratègies comunes de defensa dels drets humans laborals.
La plataforma pretén la reflexió i l’acció unitària
des de la pluralitat. S’ha ampliat la base de la
PSCC i el seu grau d’incidència en cada país i
en l’àmbit regional. També s’han obert línies de
treball específiques en el camp de l’enfortiment
de la unitat sindical i dels moviments socials.
La Plataforma és gestionada de manera conjunta amb la Fundació Pau i Solidaritat-CCOO.

Soci local: Nicaragua: FNT, CST, CUS-A, CUS. Hondures: CUTH, CGT, CTH. Guatemala: UNSITRAGUA, UASP,
CTC, CNOC, CN-20, FNL, CUSG. Costa Rica: SINTRAJAP, COSIBA, ASDEICE, ANEP, STEPP, SITECO, FENAC,
ANPE,UNDECA. El Salvador: STISSS, ANDES, FESTRASPES, STSEL, MCS, ANTA, ATMSPAS, SITINPEP.
Panamà: SITRAIBANA, SUNTRACS
Beneficiaris directes: 600.000 afiliats dels 33 sindicats membres de la PSCC.
Import total: 1.092.436 €
Subvencions aprovades: 994.000 €
Entitat finançadora: ACCD-Generalitat de Catalunya.
Durada: 2004-2008.
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(

Regió andina

Plataforma Sindical Laboral Femenina.
Fase 2.

Descripció: Es tracta de completar el procés
d’elaboració de la Plataforma Sindical Laboral Nacional Femenina, iniciat el 2003, com a part de la
Plataforma Nacional de la Dona Peruana. Es basa
en la Plataforma d’Acció Mundial, aprovada en la
cimera mundial de dones celebrada a Pequin i en
els criteris de la Conferència Nacional de la Dona
Peruana. En la seva elaboració han participat dones líders de sindicats de base de diferents parts
de tot el país i d’organitzacions socials de base, reunides en diversos tallers i conferències locals.

Soci local: CEDAL (Centro de Asesoría Laboral del Perú).
Beneficiaris directes: 600 dones dirigents, regidores, alcaldesses i
conselleres de 12 regions del Perú.
Import total: 36.175 €
Subvencions aprovades: 17.736 €
Entitat finançadora: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Durada: 2004-2005.
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(

Regió andina

Enfortiment i desenvolupament sindical de la
CUT-Perú i promoció dels Drets Humans
Laborals a la Regió andina.

Soci local: CUT (Central Unitaria de los Trabajadores de
Perú), amb la col·laboració de CEDAL (Centro de Asesoría
Laboral) i DECO (Desarrollo y Cooperación).
Beneficiaris directes: 300 líders de les 12 regions més
poblades del Perú.
Import total: 134.699 €

Descripció: El projecte ha consolidat les
17 delegacions regionals del sindicat CUT,
constituïdes a la primera fase, enfortint el
treball sindical estratègic i programàtic de
cadascuna d’elles. Cinc delegacions regionals del sindicat CUT tenen inscripció legal.
S’ha posat en marxa l’escola de formació
sindical i social de la CUT i s’han format 54
persones líders de 15 regions, inclosa Lima.
També s’han realitzat 21 tallers formatius
amb els dirigents de les 15 regions. Els
plans estratègics i les accions realitzades
han permès construir incidència en els espais de concertació i diàleg social existents
com són el Consell Nacional de Treball i el
Consell Andí de Treball. Aquesta incidència
ha desembocat en l’avantprojecte de llei
pel qual es reconeixen tots els drets garantits en els convenis internacionals signats
per l’Organització Internacional del Treball.

Subvencions aprovades: 92.000 €
Entitat finançadora: ACCD-Generalitat de Catalunya.
Durada: 2005-2006.
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Foto: Arxiu Fundació Comaposada
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Regió andina

Potenciació de les capacitats, les iniciatives
i els impactes del moviment sociolaboral de
la Cut-Perú pel canvi sociolaboral i econòmic
PROGRAMA BARCELONA. Fases 1 i 2.

Soci local: CUT (Central Unitaria de Trabajadores de
Perú), CEDAL (Centro de Asesoría Laboral del Perú) i
DECO (Desarrollo y Cooperación).
Beneficiaris directes: 400 dirigents nacionals, regionals
i sectorials del CEN (Comitè Executiu Nacional), de les direccions de les bases sectorials i socials d’àmbit nacional
i de les regions en què la CUT té implantació territorial.
Import total: 1.133.750 €
Subvencions aprovades: 779.500 €
Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona.
Durada: 2006- 2010.

Descripció: El Programa Barcelona té com
a objectiu l’enfortiment territorial, social i
polític de la central sindical peruana CUT
(Central Unitaria de Trabajadores) en el seu
rol de defensa i promoció d’un model de
desenvolupament sostenible. El programa té una durada de 4 anys i se centra en
4 àmbits. La formació es dissenya a partir
de les necessitats formatives dels líders sindicals de la CUT a nivell nacional, regional
i sectorial. L’enfortiment organitzatiu s’orienta a aconseguir la consolidació de la CUT
a nivell territorial així com la millora en el
funcionament organitzatiu, la incorporació
de metodologies de treball que permetin
la planificació de l’acció sindical, el desenvolupament de dinàmiques democràtiques
d’acció i l’autosuficiència econòmica de la
central. El reforçament programàtic pretén
introduir elements de discurs a partir d’estudis d’interès sindical generats per la CUT.
Finalment, la comunicació interna i externa
s’adreça tant als afiliats com a la societat
peruana.
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Regió andina

Plataforma de la dona andina

Descripció: L’objectiu ha estat iniciar un procés
des dels àmbits locals de la regió andina d’identificació, anàlisi i difusió de les bones pràctiques
en matèria d’equitat de gènere, tant a l’àmbit públic com al civil, amb especial èmfasi en el camp
laboral, en la perspectiva d’elaborar un Manual
de Bones Pràctiques Andines i una Plataforma
d’Acció Permanent de la Dona Andina, per a l’impuls sostingut de l’equitat de gènere. S’han creat i difòs instruments de coneixement i consulta
adreçats a les entitats socials i sindicals així com a
les administracions públiques. El seu ús hauria de
contribuir a superar la distància existent entre la
normativa legal vigent i les pràctiques quotidianes. El projecte es realitza en col·laboració amb la
Fundació Pau i Solidaritat de CCOO.
Soci local: CM (Coordinadora de la Mujer de Bolívia), ILSA (Instituto Latinoamericano de Servicios
Alternativos de Colombia) i CEDAL (Centro de Asesoría Laboral del Perú).
Beneficiaris directes: 260 dones de Perú, Colòmbia i Bolívia vinculades a 103 organitzacions i dones de
l’àmbit acadèmic.
Import total: 434.625 €
Subvencions aprovades: 110.670 €
Entitat finançadora: Diputació de Barcelona.
Durada: 2006- 2008.

18

(

Regió andina

Bones pràctiques de la incorporació de
l’enfocament d’equitat de gènere i el dret a
l’aigua en 12 governs regionals de Perú.
Descripció: El projecte s’ubica a 4 regions
del Perú, amb l’objectiu d’identificar, analitzar
i difondre les bones pràctiques i bon govern
en matèria d’equitat de gènere, amb especial
èmfasi en el dret a l’aigua. Aquest projecte ha
tingut dues accions principals: la realització de
2 fòrums públics i seminaris d’intercanvi sobre
dona i aigua i la creació i funcionament d’un
observatori de seguiment de bones pràctiques de gènere dels governs locals i regionals.
Aquest projecte es realitza en col·laboració
amb la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO.

Soci local: CEDAL (Centro de Asesoría Laboral del Perú).
Beneficiaris directes: 200 dones líders socials, sindicals
i treballadores de l’administració identificant les bones
pràctiques i 600 dones en els seminaris d’intercanvi.
Import total: 76.521 €
Subvencions aprovades: 10.457 €
Entitat finançadora: Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Durada: 2007-2008.
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(

el Magrib

Suport a la creació del departament de la
joventut de la CDT del Marroc.
Fases 1 i 2.
Descripció: El projecte consisteix a donar suport als joves del sindicat CDT per tal de crear
i estendre als territoris el seu departament de
la joventut. Per això el projecte els ha dotat
dels recursos humans i materials necessaris i
ha capacitat als responsables territorials del
departament. L’Avalot, joves de la UGT de Catalunya, ha cogestionat les activitats amb la
Fundació Comaposada.

Soci local: CDT (Confederació Democràtica de Treballadors).
Beneficiaris directes: 560 joves de la CDT.
Import total: 145.331 €
Subvencions aprovades: 56.336 €
Entitat finançadora: Ajuntaments de Granollers, Santa Coloma de
Gramenet, Badalona, Reus, Igualada i Mollet del Vallès.
Durada: 2006-2008.
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(

el Magrib

Xarxa de cooperació sindical Sud-Sud
al Marroc, Mauritània, Mali i Senegal.

Descripció: Enfortir a partir de la filosofia de la cooperació Sud-Sud el protagonisme i la participació del moviment
sindical en la construcció del sistema democràtic, així com el desenvolupament
econòmic i social per tal de millorar les
condicions de vida dels treballadors del
Marroc, Mauritània, Mali i Senegal.

Soci local: CDT (Confederació Democràtica de Treballadors).
Beneficiaris directes: 415 treballadors.
Import total: 45.400 €
Subvencions aprovades: 30.000 €
Entitat finançadora: ACCD-Generalitat de Catalunya.
Durada: 2007-2008.
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Àfrica subsahariana

Enfortiment del sindicalisme a
Guinea Equatorial.

Descripció: El projecte ha consistit a
donar suport al procés de construcció d’una societat democràtica a través de l’enfortiment del moviment
sindical a Guinea Equatorial, mitjançant l’organització d’un seminari
de formació sindical adreçat als militants de la UST. Els temes d’aquest
seminari han estat les tècniques de
treball en equip, la planificació estratègica i el funcionament democràtic de les organitzacions sindicals.
Alhora, el projecte ha donat suport
a l’estructura de funcionament del
sindicat.

Soci local: UST (Unión Sindical de Trabajadores).
Beneficiaris directes: 40 sindicalistes de la UST.
Import total: 24.248 €
Subvencions aprovades: 15.000 €
Entitat finançadora: ACCD-Generalitat de Catalunya.
Durada: 2005.
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COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT SINDICAL

IMPULS DEL SINDICALISME Al SECTOR INFORMAL DE L’ECONOMIA
El treball informal és aquell que escapa a l’acció legislativa dels governs i que representa
per a les persones duríssimes condicions de treball, sense cap protecció social. Segons dades
de l’OIT, el sector informal té un pes en l’economia dels països del Sud per sobre del 60%. Per
tant, és imprescindible dissenyar estratègies per millorar la situació d’aquests treballadors,
procurant en tot moment que s’integrin en els sindicats oferint-los formació i suport assistencial.
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Enfortiment de la FOSSIEH-CUTH d’Hondures.
Fases 1 i 2.
Descripció: El projecte ha reforçat el lideratge de la federació de treballadors
per compte propi d’Hondures (FOSSIEH)
en l’elaboració de polítiques i estratègies d’acció i incidència per millorar les
condicions econòmiques i laborals dels
treballadors i treballadores. La FOSSIEH està integrada en el sindicat Central
Unitaria de Trabajadores de Honduras
(CUTH).

Soci local: FOSSIEH-CUTH (Federación de Organizaciones del
Sector Social e Informal de la Economía de Honduras).
Beneficiaris directes: 223 sindicalistes de la FOSSIEH.
Import total: 112.299 €
Subvencions aprovades: 60.000 €
Entitat finançadora: Diputació de Barcelona.
Durada: 2005-2006.
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Programa d’enfortiment d’un treball digne per
als treballadors i treballadores de l’economia
informal a l’àrea de Centreamèrica.
Descripció: Aquest programa, que s’executa a cadascun dels 6 països de Centreamèrica, vol contribuir a la millora de la situació
econòmica, d’ocupació i de vida dels treballadors i treballadores per compte propi del
sector informal de l’ economia de la regió,
tot facilitant el seu procés d’integració i participació democràtica.

Soci local: FNT, SNTSG-FNL, FOSSIEH-CUT, FSS, COMFECONS, CTCP, SITECO-ANEP, SUNTRACS.
Beneficiaris directes: 92.000 afiliats als 8 sindicats que executen el projecte.
Import total: 151.200 €
Subvencions aprovades: 117.000 €
Entitat finançadora: ACCD-Generalitat de Catalunya.
Durada: 2007.
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Programa d’enfortiment d’un treball digne per
als treballadors i treballadores per compte
propi del sector informal de l’economia a
Guatemala, El Salvador i Nicaragua.
Descripció: Es tracta de contribuir a la
millora de la situació econòmica, social i d’ocupació, i en conseqüència del
nivell de vida, dels treballadors i treballadores de Guatemala, El Salvador i
Nicaragua, facilitant el seu procés d’organització sindical, d’integració i empoderament sociopolític i de participació
democràtica.
La Fundació Pau i Solidaritat, mitjançant un projecte propi, acompanya
el procés dels treballadors per compte
propi als altres tres països de Centreamèrica: Hondures, Panamà i Costa Rica.

Soci local: SNTSG-FNL, FITINPEP-FSS, CTCP-FNT, Red SEICAP.
Beneficiaris directes: 52.000 afiliats a les 4 organitzacions sindicals que executen el projecte.
Import total: 166.520 €
Subvencions aprovades: 130.000 €
Entitat finançadora: ACCD-Generalitat de Catalunya.
Durada: 2008-2009.
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Institut de Formació Integral dels
Treballadors/res Autònoms, IFITA,
a Nicaragua.
Descripció: S’ha dissenyat i posat en funcionament un sistema formatiu estable, d’àmbit nacional, de forma progressiva, per als
treballadors de la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia (CTCP), afiliada al
Frente Nacional de los Trabajadores (FNT).
La formació s’ha organitzat a sis poblacions nicaragüenques i correspon a dos àmbits: d’una banda, alfabetització, estudis de
primària, secundària i capacitació tècnica;
d’una altra, formació tècnica, sociolaboral i
sindical. L’Institut ha format desocupats del
sistema nacional de capacitació laboral i sindical de l’FNT.

Soci local: FNT (Frente Nacional de los Trabajadores).
Beneficiaris directes: 108 treballadors del FNT en formació reglada i 442 treballadors
en la capacitació sindical i tècnica.
Import total: 85.354 €
Subvencions aprovades: 50.000 €
Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona.
Durada: 2006.
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Institut d’habilitació, formació i capacitació
tècnica dels treballadors i treballadores,
IHFOCATT, de Nicaragua.
Descripció: L’IHFOCATT pretén donar
continuïtat a la infraestructura educativa posada en marxa per l’FNT durant el
2006 per tal de facilitar la formació permanent a totes les persones afiliades al
sindicat. L’IHFOCATT, que és la consolidació i ampliació de l’IFITA, ofereix educació reglada que abasta alfabetització,
primària, secundària i formació tècnica
modular, sociolaboral i sindical.

Soci local: FNT (Frente Nacional de los Trabajadores).
Beneficiaris directes: 262 sindicalistes inscrits en els diversos cursos.
Import total: 38.442 €
Subvencions aprovades: 20.000 €
Entitat finançadora: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Durada: 2007.
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COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT SINDICAL

FORMACIÓ SINDICAL I SOCIAL
La formació s’adreça a quadres sindicals i a treballadors en general vinculats al sindicat.
S’orienta a desenvolupar les seves capacitats per dissenyar i implementar plans de formació
sindical i social així com programes de formació de formadors.
Pel que fa als continguts, els temes prioritaris de la formació sindical i social són les tècniques de negociació col·lectiva, comunicació i treball en equip, la resolució de conflictes, la
planificació per objectius, la implementació de campanyes sindicals i socials, la prevenció de
riscos laborals, etc.
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Programa d’enfortiment del lideratge juvenil a
l’Institut de Secundària Francisco Menéndez
(INFRAMEN) de San Salvador. El Salvador.
Descripció: El projecte ha continuat el
procés d’enfortiment del lideratge juvenil iniciat el 2004 amb el suport de la
Generalitat. Aquesta nova fase ha consolidat les activitats del col·lectiu juvenil
AVALOT de l’Institut de batxillerat INFRAMEN de San Salvador. S’ha adquirit una
biblioteca bàsica per a l’oficina dels joves, s’ha realitzat un Fòrum de la Joventut per als alumnes de l’Institut i s’han
fet dues capacitacions sobre temes de
participació juvenil. Una de les capacitacions ha estat impartida per membres
d’Avalot, joves de la UGT de Catalunya.

Soci local: FUNDASPAD (Asociación Salvadoreña para el Desarrollo
y la Democracia).
Beneficiaris directes: 30 joves estudiants de l’INFRAMEN.
Import total: 9.900 €
Subvencions aprovades: 4.000 €
Entitat finançadora: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
Durada: 2005.
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Municipalització del Frente Nacional de los
Trabajadores de Nicaragua. Fase 3.
Descripció: El projecte ha enfortit el moviment sindical de Nicaragua en el desenvolupament econòmic, social i democràtic, des
del nivell local, per tal de millorar les condicions de vida dels treballadors. En la primera
fase s’ha donat suport a activitats de formació de líders i s’han consolidat les estructures territorials de l’FNT als municipis de San
Ramón, Boaco i San Marcos.
En la segona fase s’ha continuat amb la
formació i organització en aquests tres municipis i s’ha potenciat el rol del sindicat com
a agent promotor del desenvolupament local.

Soci local: FNT (Frente Nacional de los Trabajadores).
Beneficiaris directes: 180 líders sindicals formats.
Import total: 69.060 €
Subvencions aprovades: 45.000 €
Entitat finançadora: ACCD-Generalitat de Catalunya.
Durada: 2005-2007.
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Formació i capacitació de joves líders a la
comunitat de San Hilario. Municipi de Jiquilisco.
Departament d’Usulután. El Salvador.

Soci local: INELSA (Instituto para un Nuevo El Salvador).
Beneficiaris directes: 24 joves de les comunitats de San
Hilario, Los Cálix i Padre Octavio Ortiz (cantón La Canoa).

Descripció: S’ha contribuït a organitzar
un col·lectiu de joves majoritàriament de
la comunitat de San Hilario, donant-los suport en la coordinació i posada en marxa
d’un programa de formació en organització juvenil. Donada l’alta vulnerabilitat
social i econòmica de la zona, es pretenia
que la comunitat de San Hilario es mantingués lliure de “pandillas” i de delinqüència
comuna, facilitant que els joves organitzin
els seus propis espais d’expressió i esbarjo.
També s’han organitzat activitats culturals
i socials com ara intercanvis amb joves
d’altres comunitats i visites a institucions
públiques i privades. S’ha fomentat en
especial la participació de les noies per
tal que esdevinguin també líders locals.
El projecte està gestionat conjuntament
amb Avalot, joves de la UGT de Catalunya.

Import total: 31.536 €
Subvencions aprovades: 20.000 €
Entitat finançadora: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament i ajuntaments d’Esplugues de Llobregat
i Sant Andreu de la Barca.
Durada: 2007- 2008.
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Confines. Formació per a l’acció: enfortiment
sindical a l’Amèrica Central
(Guatemala i Panamà).
Descripció: El projecte s’emmarca en els objectius estratègics de la Plataforma Sindical
Comuna Centreamericana i actua als països
de Guatemala i Panamà. És un projecte que
pretén l’enfortiment sindical a través de la
capacitació de promotors sindicals i la seva
posterior acció de difusió, sensibilització i enfortiment organitzatiu.
La característica principal dels promotors
sindicals és que seran de tipus generalista a
Guatemala, mentre que a Panamà abordaran
específicament la prevenció de riscos laborals

Soci local: SNTSF-FNL a Guatemala i SUNTRACS a Panamà.
Beneficiaris directes: 152 sindicalistes (100 de SUNTRACS de Panamà i 52 de FNL de
Guatemala).
Import total: 183.962 €
Subvencions aprovades: 125.802 €
Entitat finançadora: ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Reus,
Olot, Mollet del Vallès, Lleida i Igualada.
Durada: 2008-2009.
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Programa d’adaptació del nou Codi de Treball
a la negociació col·lectiva per als quadres i delegats sindicals de la CDT del Marroc.
Descripció: El projecte ha consistit a implementar un programa de formació sindical
per tal de capacitar els quadres i delegats de
la CDT, procedents de 18 regions del centre
i del nord del Marroc, en els continguts del
nou Codi de Treball, promulgat el 2005, i en
els mecanismes i estratègies per incorporar aquests continguts a la negociació col·
lectiva.

Soci local: CDT (Confederació Democràtica de Treballadors).
Beneficiaris directes: 390 quadres i delegats de la CDT.
Import total: 136.943 €
Subvencions aprovades: 68.083 €
Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona.
Durada: 2005-2006.
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Programa d’enfortiment dels drets humans
laborals als països de la ribera sud de la
Mediterrània: creació de la xarxa sindical
PHOSMED.
Descripció: El programa ha inclòs dues accions: d’una banda, ha donat suport a la 13a
Universitat d’Estiu de l’associació ACMACO
i, d’altra banda, i com a actuació principal, el
programa ha recolzat la creació de la xarxa
sindical del sector de mines i fosfats (PHOSMED) als països de la ribera sud de la Mediterrània. Aquests països han estat el Marroc,
Algèria, Tunísia, Líbia, Egipte, Jordània, Líban,
Palestina i Síria. A la xarxa hi ha participat com
a observadora una representació del sector a
Catalunya. Com a activitats principals cal destacar la creació d’un web, un estudi comparatiu de la situació del sector als diferents països
i la celebració de la primera trobada del sector
de mines i fosfats a Casablanca.

Soci local: CDT (Confederació Democràtica de Treballadors)
i ACMACO (Associació Club Mohamed Alí de la Cultura Obrera).
Beneficiaris directes: 320 sindicalistes.
Import total: 97.416 €
Subvencions aprovades: 45.050 €
Entitat finançadora: ACCD- Generalitat de Catalunya.
Durada: 2005-2006
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Programa de formació de joves líders sindicals
del Marroc, Algèria i Tunísia FORMAGHREB.
Fases 1 i 2.
Descripció: Formaghreb pretén engegar
un procés formatiu a mitjà termini -4 anysadreçat als joves sindicalistes del Marroc,
Algèria i Tunísia per tal que siguin capaços
en el futur d’estar al davant de les seves organitzacions. Les activitats tindran lloc a Casablanca, Alger i Tunis, on s’ubiquen les seus
de les confederacions sindicals adherides al
Programa, així com a les oficines regionals
de Formaghreb. La coordinació i seguiment
administratiu anirà a càrrec de l’Oficina Tècnica de Cooperació del sindicat CDT, a Tetuan. Participen en cada fase 90 homes i dones
joves, que són quadres sindicals menors de
35 anys dels sectors de l’ensenyament, la
salut, l’energia, l’alimentació, el tèxtil i el turisme.

Soci local: CDT (Confederació Democràtica de Treballadors) , UGTA (Unió General de
Treballadors d’Algèria) i UGTT (Unió General de Treballadors de Tunísia).
Beneficiaris directes: 90 joves sindicalistes del Marroc, Algèria i Tunísia cada any.
Import total: 325.800 €
Subvencions aprovades: 210.000 €
Entitat finançadora: ACCD-Generalitat de Catalunya.
Durada: 2007-2008.
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FORMACIÓ OCUPACIONAL
Aquest àmbit d’actuació es concreta en el suport a les organitzacions sindicals per tal que
puguin posar en marxa programes d’alfabetització i formació professional per a les persones
desocupades, especialment els joves i les dones, com a primer pas per facilitar-los l’accés al
mercat laboral, tot millorant la seva capacitat de trobar una feina. A més, l’oferta de formació
aconsegueix atreure els desocupats cap al sindicat, millorant la seva consciència dels drets
laborals que els corresponen i fomentant l’afiliació sindical.
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Programa de suport al Pla de la Confederació
Democràtica del Treball per a la integració
laboral i sindical de la dona del nord
del Marroc. Fases 2 i 3.
Descripció: El programa del sindicat
marroquí CDT ha tingut com a objectiu
contribuir a la conscienciació de la dona
marroquina sobre els seus drets socials
i laborals, així com donar resposta a la
seva necessitat d’integració sociolaboral. En aquesta línia s’ha donat suport al
sindicat marroquí CDT en l’execució del
seu pla de formació i inserció professional de la dona del nord del Marroc. El Pla
inclou formació en alfabetització, confecció, llengua castellana, informàtica i
formació sindical a les dones de les ciutats de Tànger, Nador, Xauen, Tetuan, Larache, Berkane, Taza, Taounate i Guercif.

Soci local: CDT (Confederació Democràtica de Treballadors).
Beneficiaris directes: 5.000 dones del nord del Marroc.
Import total: 640.879 €
Subvencions aprovades: 339.491 €
Entitat finançadora: ajuntaments d’Abrera, Badalona, Cornellà, el Prat de Llobregat, Esplugues, Gavà, Granollers, Igualada, l’Hospitalet, Lleida, Mollet del Vallès, Olot, Reus, Sabadell, Sant Boi, Santa Coloma de Gramenet,
Terrassa, Viladecans, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
Durada: 2005-2007.
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Creació de la Xarxa Sindical de Cooperatives
del nord del Marroc. Fases 1 i 2.

Descripció: Creació d’una xarxa sindical de cooperatives per a dones amb l’objectiu de promocionar l’economia social com a alternativa a
un mercat de treball incapaç de crear l’ocupació
necessària al nord del Marroc. En la primera fase
s’han equipat i posat en marxa 6 cooperatives
a Taza, Guercif, Nador, Larache, Tetuan i Xauen i
s’han contractat a 14 persones per a la gestió de
les activitats. En la segona fase s’amplia la xarxa
amb 4 cooperatives més a Fez, Meknès, Sidi Kacem i Sidi Slimane.

Soci local: CDT (Confederació Democràtica de Treballadors).
Beneficiaris directes: 450 dones del nord del Marroc.
Import total: 425.420 €
Subvencions aprovades: 270.701 €
Entitat finançadora: ajuntaments d’Abrera, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Esplugues, Gavà, Granollers, l’Hospitalet, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Celoni, Terrassa, Viladecans, Vilafranca del Penedès i
Vilanova i la Geltrú.
Durada: 2007-2010.
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FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL
Els programes d’ajust estructural imposats pels organismes internacionals com l’FMI o el
BM als països en vies de desenvolupament han comportat una important pèrdua de llocs
de treball que ha afectat, especialment, el sector públic. La preponderància d’aquestes polítiques neoliberals durant els últims anys ha fet més difícil als treballadors accedir a una
ocupació “formal”. És per això que donem suport als projectes de constitució de cooperatives o d’altres formes de treball associat, com a alternativa d’ocupació i amb la participació i
acompanyament d’organitzacions sindicals i socials.
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Suport a les activitats agropecuàries de la
cooperativa Los Almendros de San José las
Flores. El Salvador.

Descripció: La Cooperativa Los Almendros pretén convertir-se en una cooperativa ramadera de qualitat. Amb aquest
objectiu les activitats han estat preparar
per a la sembra 21 hectàrees de terreny,
introduint una nova llavor brasilera per
a les pastures. S’ha comprat bestiar d’engreix i contractat 4 persones per tenirne cura. També s’han tancat i separat les
pastures i s’han adquirit diversos materials agrícoles.

Soci local: Cooperativa Los Almendros.
Beneficiaris directes: 40 socis cooperativistes.
Import total: 15.200 €
Subvencions aprovades: 10.000 €
Entitat finançadora: Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya.
Durada: 2005.
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Modernització de les tècniques de producció
en captiveri de gambeta marina a la
cooperativa Los Cálix, del municipi de
Jiquilisco, departament d’Usulután,
El Salvador.
Descripció: El projecte dóna suport a la cria intensiva i sostenible de gambetes a la cooperativa Los Cálix en tres àmbits d’actuació. Quant a
rehabilitació d’infraestructures, s’han rehabilitat
els estanys fets malbé en les parets externes per
les inundacions que va provocar l’huracà Stan i
s’ha construït un canal per alimentar-los d’aigua
del mar. Quant a equips i subministraments,
s’han comprat larves de gambetes i concentrat
d’aliments, mentre que en l’àmbit de la formació
s’ha capacitat 25 cooperativistes en tècniques de
producció.

Soci local: INELSA (Instituto para un Nuevo El Salvador).
Beneficiaris directes: 54 socis cooperativistes.
Import total: 70.598 €
Subvencions aprovades: 10.976 €
Entitat finançadora: Àrea Metropolitana de Barcelona. Mancomunitat de Municipis.
Durada: 2005-2006.
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Foment de l’ocupació a les cooperatives de
San Hilario i Los Cálix (comercialització i tecnificació de gambetes). Municipi de Jiquilisco.
El Salvador. Fases 2 i 3.

Descripció: Descripció: El projecte s’adreça a
les cooperatives de gambetes Sant Hilario i Los
Cáliz. S’ha aconseguit millorar les tècniques de
producció a través de diverses capacitacions i
s’han rehabilitat les parets dels estanys d’ambdues cooperatives, fetes malbé per les inundacions provocades per l’huracà Stan. Quan a subministraments s’ha adquirit una bomba d’aigua
per als estanys de la cooperativa Los Cáliz.

Soci local: INELSA (Instituto para un Nuevo El Salvador).
Beneficiaris directes: 140 socis de San Hilario i 54 socis
de Los Cálix.
Import total: 176.785 €
Subvencions aprovades: 50.280 €
Entitat finançadora: Diputació de Lleida.
Durada: 2005-2007.
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AJUT HUMANITARI

En aquest capítol incloem dos projectes en els quals l’ajut es dóna en situacions que no
són normals sinó d’emergència, com és el cas de les inundacions que va provocar l’huracà
Stan a Centreamèrica l’any 2005.
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Construcció d’un mur de contenció per a un
barri de San Francisco Gotera, departament de
Morazán, a conseqüència de les pluges
provocades per l’huracà Stan a El Salvador.
Descripció: A causa de les inundacions
provocades per l’huracà Stan s’ha construït un mur de contenció a la comunitat
ubicada al barri El Calvario de la ciutat
de San Francisco Gotera, departament
de Morazán, per protegir de futures inundacions a les famílies pobres que viuen a la vora del riu San Francisco.

Soci local: INELSA (Instituto para un Nuevo El Salvador).
Beneficiaris directes: 50 famílies de San Francisco Gotera.
Import total: 3.800 €
Subvencions aprovades: 2.882 €
Entitat finançadora: Fons propis de la UGT i Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
Durada: 2005-2006.
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Ajut d’emergència per als damnificats de la
tempesta tropical Stan a tres municipis de la
zona centre i orient de El Salvador:
Bajo Lempa, Santo Tomás i Ilopango.

Descripció: A causa de les inundacions
provocades per l’huracà Stan s’ha adquirit
i distribuït aigua potable, aliments i medicaments a tres municipis de El Salvador: Jiquilisco, al departament d’Usulután, i Santo
Tomàs i Ilopango, ambdós al departament
de San Salvador. A Jiquilisco també es van
repartir llavors entre els pagesos afectats. El
projecte s’ha gestionat conjuntament amb
la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO.

Soci local: FUNDASPAD (Asociación Salvadoreña
para el Desarrollo y la Democracia).
Beneficiaris directes: 1.762 persones dels municipis
Jiquilisco, Santo Tomás i Ilopango.
Import total: 25.340 €
Subvencions aprovades: 21.000 €
Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona.
Durada: 2006.
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SENSIBILITZACIÓ A CATALUNYA

Aquest capítol inclou les accions de cooperació que pretenen donar a conèixer a la població d’aquí la realitat social, econòmica i laboral dels països empobrits, per així crear una consciència de que cal impulsar la solidaritat internacional. La cooperació al desenvolupament
serà del tot insuficient si no va acompanyada d’un compromís polític i solidari per canviar el
món, especialment al Nord, que és on s’ubiquen les institucions internacionals financeres i
els governs més poderosos.
Amb aquesta finalitat la Fundació Comaposada dissenya projectes i activitats per sensibilitzar la població catalana i, en especial, als afiliats i delegats sindicals de la UGT a tot el
territori català.
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Projectes i activitats

Sensibilització sobre les activitats de
cooperació sindical al desenvolupament de la
UGT de Catalunya. Fases 2, 3, 4 i 5.
Descripció: L’objectiu és posar a l’abast del
públic de la UGT els instruments necessaris
perquè coneguin i participin en la cooperació
internacional del sindicat.
Els destinataris preferents de la UGT són tots
els afiliats i delegats sindicals de la UGT. Perquè coneguin la tasca realitzada s’han publicat
memòries gràfiques dels projectes realitzats,
diversos números de la revista Sud, les notícies
de cooperació sindical internacional i s’han distribuït exemplars de la Nova Guia de Cooperació Sindical, on s’explica amb detall com es pot
cooperar des del lloc de treball. D’altra banda,
s’han organitzat jornades d’intercanvi d’experiències i difusió de la situació dels drets laborals
al món.

Beneficiaris directes: Per a cada fase, aproximadament
unes 4.000 persones, la majoria, delegats de la UGT.
Import total: 245.633 €
Subvencions aprovades: 200.000 €
Entitat finançadora: ACCD-Generalitat de Catalunya.
Durada: 2005-2008.

També s’han editat documents audiovisuals
sobre la cooperació internacional de la UGT i la
situació laboral dels treballadors de Nicaragua.
Per a les seccions sindicals d’UGT a les empreses
i en tres mòduls dels cursos de Formació Sindical s’ofereix una sessió de formació presencial
en cooperació sindical internacional.
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Projectes i activitats

Exposició de fotografies Dones del Marroc,
vides en blanc i negre.
Descripció: Es tracta d’una exposició que pretén
mostrar la situació sociolaboral de les dones del
nord del Marroc a través de 6 retrats de dones
treballadores.
Les fotografies, en blanc i negre, mostren la
vida domèstica i laboral d’una camperola, una
mestra en una escola rural, una professora de
costura, una infermera, una administrativa i una
treballadora d’un taller tèxtil.

Soci local: CDT (Confederació Democràtica del Treball
del Marroc).

Durant tres setmanes del mes de febrer del
2005, el fotògraf Mikel Laburu va visitar les ciutats de Xauen, Tetuan i Tànger per fotografiar
aquestes dones que va conèixer gràcies als companys sindicalistes de la CDT.

Beneficiaris directes: Unes 8.400 persones han visitat
l’exposició en algun dels 28 municipis on s’han pogut
veure les fotografies.
Import total: 17.000 €
Subvencions aprovades: 14.000 €
Entitat finançadora: Diputació de Barcelona i ajuntaments d’Abrera, Badalona, Cornellà, el Prat, Esplugues,
Granollers, Igualada, l’Hospitalet, Montornès, Reus, Sabadell, Sant Boi, Terrassa, Viladecans, Vilafranca del
Penedès, Vilanova i la Geltrú, Santa Coloma de Gramenet i Lleida.
Durada: 2005-2008.

54

(

Projectes i activitats

Elaboració i difusió de la revista de cooperació
SUD, núms. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.

Descripció: Elaboració i distribució de la
revista semestral SUD amb col·laboracions
d’experts del Nord i del Sud sobre cooperació internacional preferiblement
sindical, relacions internacionals, responsabilitat social de l’empresa i anàlisi de
conflictes oblidats. Té un tiratge de 4.000
exemplars que s’envien majoritàriament
a delegats sindicals de la UGT.

Beneficiaris directes: de cada número es fan 4.000 exemplars,
dels quals 3.000 són per a delegats sindicals de la UGT que
reben la revista per correu postal a la seva empresa.
Import total: 100.180 €
Subvencions aprovades: 88.455 €
Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona, Diputació
de Barcelona, ACCD-Generalitat de Catalunya i Diputació de Lleida.
Durada: 2005-2008.
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Projectes i activitats

Edició i difusió del documental Esperanza.

Descripció: El documental, amb el títol “Esperanza”, narra les vicissituds de l’intent de creació
d’un sindicat a l’interior d’una maquila, amb el
suport de la cooperació sindical. És una denúncia de la precarietat de les condicions laborals a
les maquiles i de les dificultats per poder exercir
lliurement els drets de llibertat sindical i negociació col·lectiva en un context internacional de
deslocalització al Nord i extensió de les maquiles
al Sud. El 29 de setembre del 2006 es va fer la
presentació pública del documental a Igualada.

Beneficiaris directes: un nombre indeterminat de persones que han assistit als videofòrums realitzats (Igualada, Olot, Esplugues...) i que han rebut el DVD en Fires de solidaritat i altres actes de la UGT.
Import total: 20.180 €
Subvencions aprovades: 8.500 €
En col·laboració amb: La Bretxa i Fundació Pau i Solidaritat.
Entitat finançadora: Fons Català de Cooperació.
Durada: 2004-2006
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Campanyes

Suport a la junta directiva del sindicat de
l’empresa maquiladora KB Manufacturing S.A.
de Nicaragua

Descripció: Realització d’una campanya de recollida de fons al si de la UGT per donar suport
econòmic als 8 treballadors del comitè executiu
del sindicat de KB Manufacturing S.A. acomiadats per defensar els drets laborals dels seus
companys.

Socis locals: FNT (Frente Nacional de Trabajadores).
Import total: 3.342 €
Durada: 2007.
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Campanyes

Suport a la maquiladora María

Descripció: Recollida de fons per part de les fundacions Comaposada i Pau i Solidaritat per ajudar María,
la protagonista del documental Esperanza, sobre les
maquiladores a Nicaragua. L’ONG nicaragüenca CEPS
ens va informar que María i els seus fills estaven vivint en un lloc inhabitable. Els fons recollits han servit
per comprar una petita casa així com alguns mobles
bàsics.
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En col·laboració amb: Fundació Pau i Solidaritat.
Import total: 2.650 €
Durada: 2007.

(

Plataformes de solidaritat

Plataforma 2015 i més
A la cimera de Nacions Unides del 2000, les principals potències internacionals es van
comprometre a arribar a una sèrie de fites per reduir la pobresa abans del 2015 anomenades Objectius del Mil·lenni (ODM). La tasca de la Plataforma 2015 i més consisteix a informar a la societat civil i recordar als governs el seu compromís. Juntament amb altres entitats catalanes, la Fundació Comaposada contribueix a la sensibilització al voltant d’aquests
Objectius a través de publicacions, exposicions, jornades de formació, entre d’altres.

Taula catalana per la pau i els drets humans a Colòmbia
La Taula Catalana per la pau i els drets humans a Colòmbia sorgeix l’any 2002 per afrontar
la complexa situació social, econòmica i política
de Colòmbia. Està formada per ONGs i institucions
acadèmiques, sindicats, administracions públiques i altres entitats socials. El principal objectiu
d’aquesta Taula és la promoció i la protecció dels
drets humans, així com el suport a una solució política negociada.
Per aconseguir tot això s’ha mantingut i actualitzat la comunicació amb les diferents instàncies
d’incidència política, especialment amb el Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació i la comissió d’Afers
Exteriors del Congrés dels Diputats.
A més, la Taula elabora cartes en resposta a accions urgents de contraparts de la Taula o violacions molt greus als drets humans, que son enviades
als governs, parlamentaris i altres institucions.

En ocasions la Taula realitza declaracions
públiques que s’envien als mitjans de comunicació, o s’adhereix a declaracions d’altres organitzacions i plataformes de treball.
La Fundació Josep Comaposada forma part
de la Taula en la comissió d’afers urgents. De les
últimes reivindicacions, adhesions i declaracions
publiques que s’han fet aquests darrers mesos,
cal destacar la carta adreçada al vicepresident
colombià per amenaces de paramilitars contra
diferents dirigents d’ONG, organitzacions socials i sindicalistes.
També es participa en la difusió d’iniciatives
civils de pau. En són una mostra important les
jornades anuals que se celebren a Barcelona, les
beques a moviments socials, el butlletí mensual
o l’actual exposició fotogràfica sobre les dones
colombianes com a promotores de la pau.
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LA COOPERACIÓ DE LA UGT I LA FUNDACIÓ
COMAPOSADA, EN XIFRES
Aquestes dades donen una idea del volum i la naturalesa del treball de cooperació sindical internacional de la UGT durant el període 2005-2008:
36 projectes gestionats, dels quals:
• 4 projectes de difusió dels drets laborals, sindicals i socials
• 9  projectes d’enfortiment de les organitzacions sindicals i socials
• 5  projectes d’impuls del sindicalisme al sector informal de l’economia
• 7 projectes de formació sindical i social
• 2 projectes de formació ocupacional
• 3 projectes de foment de l’economia social
• 2 projectes d’ajut humanitari
• 4 projectes de sensibilització de la cooperació al desenvolupament
53 socis de cooperació treballen amb nosaltres, dels quals 44 són sindicats i 9 són ONGD
32 finançadors han donat suport als projectes
15 països on s’ubiquen els nostres projectes
4.275.918 € gestionats procedents de subvencions públiques per a projectes de cooperació i sensibilització
6.651.569 € gestionats corresponents a l’import total dels projectes de cooperació
i sensibilització
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Distribució dels recursos destinats a projectes de cooperació al
desenvolupament durant el període 2005-2008:

Distribució de recursos per àrees temàtiques
Difusió dels drets
laborals, sindicals i
socials
Sensibilització a
5,7%
Catalunya
5,8%
Impuls del sindicalisme
al sector informal
8,3%

Formació sindical
i social
12,6%

Foment de
l’economia social
3,9%

Formació ocupacional
16,0%

Ajut humanitari
0,4%

Enfortiment de les organitzacions sindicals
i socials
46,9%

Distribució de recursos per àrees geogràfiques
Catalunya
5,8%
Regió andina
27,3%

Àfrica subsahariana
0,4%

Centreamèrica
38,0%

Magrib
28,6%
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AGRAÏMENTS
Volem agrair als nostres finançadors públics i privats així com als nostres socis en el
desenvolupament del Sud i altres ONG de Catalunya el seu suport i dedicació en el treball que compartim per la globalització dels drets laborals.

ELS FINANÇADORS
Els projectes de cooperació estan finançats per fons propis i per subvencions públiques. Els fons propis provenen
del 0,7% de les quotes que aporten les afiliades i afiliats
de la UGT i els fons públics de les subvencions anuals per
cooperació que atorguen diverses administracions públiques a organitzacions no governamentals.
Les entitats que ens han donat suport econòmic en el
període 2005-2008 són:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Diputació de Barcelona
Diputació de Lleida
Fons Català de Cooperació
Generalitat de Catalunya
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
I els ajuntaments de:
Abrera
Badalona
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Barcelona
Cornellà
el Prat de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Gavà
Granollers
Igualada
l’Hospitalet de Llobregat
Lleida
Mataró
Mollet del Vallès
Montornès del Vallès
Olot
Reus
Sabadell
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat
Santa Coloma de Gramenet
Sant Celoni
Sant Pere de Ribes
Terrassa

Viladecans
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú

FNL (Frente Nacional de Lucha por la Defensa de los Servicios
Públicos y los Recursos Naturales)
SNTSG (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de
Guatemala)
CUSG (Confederación de Unidad Sindical de Guatemala)

ELS SINDICATS SOCIS
Les entitats amb qui treballa la Fundació Comaposada són, en la majoria de casos, els sindicats democràtics més representatius, com ara:

Costa Rica
SINTRAJAP (Sindicato de Trabajadores de Japdeva)
COSIBA (Coordinadora Sindicato Bananera)
ASDEICE (Asociación Sindical de Empleados del Instituto
Costarricense de Electricidad)

Perú
CUT (Central Unitaria de los Trabajadores)
Nicaragua
FNT (Frente Nacional de Trabajadores)
ATC (Asociación de Trabajadores del Campo)
ANDEN (Confederación de Trabajadores de la Educación de
Nicaragua)

FETSALUD (Federación de Trabajadores de la Salud)
UNE (Unión Nacional de Empleados)
FESITUN (Federación de Trabajadores de Educación Superior)
CST-José Benito Escobar (Federación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar)
CSTCP (Confederación Sindical de Trabajadores por Cuenta Propia)

Hondures
CUTH (Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras)
CGT (Central General de Trabajadores de Honduras)
CTH (Central de Trabajadores de Honduras)
Guatemala
UNSITRAGUA (Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala)
CTC (Central de Trabajadores del Campo y la Ciudad)

FEP (Federación de Empleados Públicos)
ANEP (Asociación de Empleados Públicos)
SITEPP (Sindicato Trabajadores de Empresa Pública y
Privada)

SITECO (Sindicato Trabajadores Estatales Costarricense)
FENAC (Federación Nacional Campesina)
ANPE (Asociación Nacional de Profesionales de Enfermería)
UNDECA (Unión de Empleados de la Caja y del Seguro Social)
SITRAP (Sindicato de Trabajadores Públicos)
El Salvador
STISSS (Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño
del Seguro Social)
ANDES (Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños)
FESTRASPES (Federación Sindical de Trabajadores de los
Servicios Públicos de El Salvador)
STSEL (Sindicato de Trabajadores del Sector Eléctrico)
MCS (Movimiento Comunal Salvadoreño)
ANTA (Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios)
FSS (Frente Sindical Salvadoreño)

Panamà
SITRAIBANA (Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera)
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SUNTRACS (Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares)

CEDAL (Centro de Asesoría Laboral)
Colòmbia
ILSA (Instituto Latinoamericano de Servicios Alternativos de

Marroc
CDT (Confederació Democràtica del Treball)

Colombia)

Algèria
UGTA (Unió General de Treballadors Algerians)

Bolívia
CM (Coordinadora de la Mujer de Bolívia)

Tunísia
UGTT (Unió General de Treballadors de Tunísia)

Nicaragua
CEPS (Centro de Estudios de Promoción Social)

Mauritània
CLTM (Confederació Lliure dels Treballadors de Mauritània)

El Salvador
FUNDASPAD (Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Local y

Mali
CSTM (Confederació Sindical dels Treballadors de Mali)
Senegal
CNTS (Confederació Nacional de Treballadors de Senegal)
Guinea Equatorial
UST (Unión Sindical de Trabajadores)

la Democracia)
INELSA (Instituto para un Nuevo El Salvador)

Tunísia
ACMACO (Associació Club Mohamed Alí de la Cultura Obrera)

LES ONG DEL NORD
També ha col·laborat amb nosaltres en diversos projectes
de cooperació una organització catalana:

LES ONG DEL SUD
A més dels sindicats, la Fundació Comaposada treballa
amb organitzacions no governamentals vinculades al
moviment sindical i al món del treball en els següents
països:
Perú
DECO (Desarrollo y Cooperación)
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Fundació Pau i Solidaritat-CCOO de Catalunya

Amb el suport de

