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 Les fusions de macroempreses i grans corporacio-
ns es van convertir en una pràctica comuna durant 
la dècada dels vuitanta del segle passat. Els efectes 
econòmics, polítics i, naturalment,  laborals els hem 
pogut veure al llarg d’aquests anys. Aquest lliure 
flux de capitals, d’activitat comercial i financera,  so-
brevola la mínima supervisió d’Estats o organismes 
transnacionals; tal com afirma Stinglitz, sembla que 
es burla de la falta de cohesió de la política als àmbits 
internacionals. La nostra frustrant i interrompuda 
Constitució europea n’és un bon exemple. La reduc-
ció de costos, específicament laborals, és una pedra 
angular en aquest comerç finançarista, amb el silenci 
còmplice d’alguns països i el vistiplau de les “potèn-
cies imperials”. El paper d’EEUU a la darrera cimera 
de l’Organització Mundial del Comerç n’és un altre 
exemple. 

 A aquest seguit d’exemples hi podem afegir un 
missatge, un corrent d’opinió, que des de les tribunes 
del neoliberalisme d’institucions com l’American En-
terprise Institute projecten la idea que cal reformar 
organismes internacionals com les Nacions Unides, 
o reduir la intervenció del PNUD, tot plegat a favor 
d’una més gran “llibertat humana”... missatges que 
ens recorden als de Fukuyama and company.

 Ja comença a ser urgent que adquireixin un paper 
més actiu organismes com les Nacions Unides, que no 
estiguin a mercè del veto de potències que no repre-
senten els interessos de la col·lectivitat mundial, per 
no parlar dels tribunals de Justícia internacionals, al-

guns només amb funcions simbòliques. I convé recor-
dar el Fons Monetari Internacional o el Banc Mundial, 
estructures que només serveixen als grans poders mo-
netaris, amb total autisme cap als drets laborals, els 
drets humans en general...

 L’únic urgent és que els organismes internacionals 
es renovin i representin els ciutadans, del Sud i del 
Nord, els interessos dels que realment estan pagant 
el preu de la globalització econòmica. Ens alegra, des 
de la nostra revista, que sigui el nostre moviment sin-
dical, amb el destacat paper de la UGT, el que unifiqui 
organismes sindicals internacionals, la fusió de CIOSL 
i CMT és una garantia per als treballadors. El princi-
pi de solidaritat i desenvolupament és un eix bàsic 
per a aquesta nova organització, no podem seguir 
mantenint la idea que l’egoisme dels accionistes i els 
consells d’administració són els que regulin la lliber-
tat  de l’economia. Amèrica Llatina és una mostra del 
que la “mà invisible” del mercat ha fet durant dèca-
des. També la solidaritat i la justícia laboral, afavorint 
el benestar i els drets, generen consum, creixement 
i desenvolupament, aconseguint de satisfer un nom-
bre més gran de ciutadans, cosa que no sembla que 
aconsegueixi aquesta  globalització smithsoniana.
     
 Resulta agradable rebre aquest nou any 2007 amb 
la Confederació Sindical Internacional (CSI) ja plena-
ment constituïda, una nova adaptació a la realitat 
econòmica i productiva del sindicalisme, en suma, un 
nou internacionalisme.

editorial
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Cándido Méndez
comunicacion@cec.ugt.org
secretario general de la UGT

La Confederación Sindical
Internacional

 La reciente fundación de la Confederación Sindi-
cal Internacional (CSI) es, sin duda, un acontecimien-
to histórico de importancia crucial para el mundo del 
trabajo. Fruto de la unificación de la CIOSL y de la 
CMT y de la integración de otras organizaciones que 
en la actualidad no tenían afiliación internacional, la 
CSI cuenta hoy, así, con 306 organizaciones naciona-
les afiliadas en 154 países, que representan a 168 mi-
llones de trabajadores y trabajadoras.

 En su Congreso constituyente, en Viena, durante 
los pasados días 1 al 3 de noviembre, la CSI nace como 
respuesta de los trabajadores y trabajadoras de todo 
el mundo a la globalización neoliberal imperante, 
que genera desigualdades, socava derechos laborales 
y sociales y debilita o elimina los sistemas públicos de 
protección social.

 El neoliberalismo no ha traído más eficacia, sino 
más injusticia. Los organismos financieros internacio-
nales abandonan con frecuencia su finalidad de pro-
mover el desarrollo y asegurar la estabilidad de las 
economías para convertirse en foros de defensa de 
la desregulación económica y de la precarización del 
empleo. Las empresas multinacionales continúan su 

imparable ola de fusiones y aumenta la concentra-
ción del poder económico, imponiendo sus propias 
reglas de juego por encima o en contra de los derec-
hos e intereses de los pueblos.

 Creo que una tarea que debe realizar la CSI es 
analizar quiénes han sido los verdaderos ganadores 
con las privatizaciones del sector público. La desregu-
lación y el desmantelamiento del Estado han dejado 
en muchas ocasiones inerme al poder público frente 
a los grupos económicos.

 Es urgente emprender una lucha ideológica para 
restaurar los valores que siempre ha defendido el mo-
vimiento obrero: la dignidad del trabajo, la solidari-
dad, la estabilidad en el empleo, la justicia social.

 Porque en el capitalismo actual, los mecanismos 
de retribución de los accionistas, sobre la base de 
reducción de los costes a todo trance, hacen que se 
vea como normal que una empresa anuncie gran-
des beneficios y, simultáneamente, despidos masivos 
de sus trabajadores. Hay que denunciar igualmente 
con energía a los que defienden la estabilidad para 
sí mismos y la libertad de despido para el prójimo; 
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a aquellos que tienen contratos blindados y altas re-
tribuciones y a la vez demandan contratos tempora-
les y abaratamiento del despido; y, en fin, a quienes 
atacan la “seguridad social” pública y gozan de una 
gran seguridad patrimonial privada.

 Frente a una situación mundial profundamente 
injusta que los sindicatos rechazamos, el Congreso 
constituyente de la CSI ha aprobado por unanimidad 
una resolución programática con el objetivo priorita-
rio de instaurar una globalización radicalmente dis-
tinta, que tenga como eje la solidaridad.

 En el nuevo marco glo-
bal que pretendemos, la 
economía mundial deberá 
combinar los tres pilares 
del desarrollo sostenible 
(económico, social y me-
dioambiental); garantizar 
el respeto universal de los 
derechos fundamentales 
de los trabajadores y tra-
bajadoras; generar trabajo decente para todos; poner 
fin a la pobreza masiva y reducir considerablemente 
las desigualdades no sólo a nivel nacional sino entre 
los países; y promover el crecimiento mediante la dis-
tribución equitativa de la riqueza.

 La aportación de servicios públicos de calidad para 
todas las personas deberá ser un elemento central del 
nuevo modelo de globalización: garantizar el derec-
ho a la educación y un acceso igualitario a la sanidad 
y a otros servicios esenciales, incluyendo agua limpia 
y saneamiento.

 Asimismo, para la CSI será fundamental modificar 
la orientación de los organismos financieros interna-
cionales: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial de 
Comercio (OMC). Es decir, se debe reconocer la pri-
macía de los derechos humanos sobre las regulacio-
nes financieras, comerciales o económicas. El FMI y el 
BM, en lugar de promover el desarrollo y la creación 
de empleo, provocan, en muchas ocasiones, el efecto 
contrario, los despidos masivos y los recortes sociales. 
La OMC es el vehículo de un modelo insostenible de 
liberalización comercial, que provoca la explotación 

de los trabajadores, la 
destrucción del medio 
ambiente y la desigual-
dad en el reparto de la 
riqueza. La CSI exigirá 
que los estatutos de la 
OMC incluyan una cláu-
sula sobre los derechos 
de los trabajadores, de 
tal forma que todos los 
productos y servicios ob-

jeto de comercio entre países sean producidos y dis-
tribuidos cumpliendo las normas fundamentales del 
trabajo.

 Otros aspectos que marcarán la acción sindical de 
la CSI serán: el reto de las empresas multinacionales; 
la defensa y promoción de los derechos sindicales; 
luchar contra las discriminaciones en todas sus formas 
y lograr la igualdad; poner fin al trabajo infantil; ga-
rantizar un futuro decente para los trabajadores y 
trabajadoras jóvenes y, también, conseguir lugares de 
trabajo saludables y seguros.

 El Congreso constituyente de la CSI 
ha aprobado el objetivo prioritario de 
instaurar una globalización radical-
mente distinta, que tenga como eje la 
solidaridad.

reflexions
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 Tenemos que convencer a los trabajadores, al con-
junto de los ciudadanos y a los poderes públicos de 
que es imprescindible otra globalización. Reiteramos 
que los derechos humanos deben formar parte, inex-
cusablemente, del comercio internacional: ningún di-
rigente político va a defender jamás que está a favor 
de la explotación de los niños, del trabajo esclavo o 
de la discriminación de las mujeres. ¿Con qué argu-
mento se puede oponer a que esa prohibición figure 
en los estatutos de la Organización Mundial de Co-
mercio?

 En cuanto al caos y el desastre que ha provocado 
la intervención norteamericana en Irak, nos lleva a 

 Otro compromiso de especial relevancia para la 
CSI es el contraído con la paz y seguridad en el mun-
do, pidiendo la reforma de Naciones Unidas  para que 
pueda ser un instrumento legal de acción multilate-
ral, que acabe con el uso unilateral de la fuerza y que 
haga respetar el Derecho internacional.

 En mi intervención en el plenario del Congreso, 
como secretario general de UGT, destaqué, entre 
otros puntos, el papel decisivo del Estado frente a la 
ley de la jungla en que tiende a convertirse un mer-
cado sin reglas y, también, la necesidad de defender 
en todos los foros los sistemas públicos de protección 
social.
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Superemos cualquier diferencia 
que pueda haber entre nosotros y 
hagamos valer el internacionalismo, 
que siempre ha sido un eje central 
del movimiento sindical.

7
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exigir que la lucha contra el terrorismo se realice con-
forme al Derecho internacional. Las Naciones Unidas 
y los organismos internacionales deben reemplazar el 
uso unilateral e indiscriminado de la fuerza al mar-
gen de los principios morales y jurídicos.

 Pedimos, en fin, 
que nos comprometa-
mos todos para poner 
el programa de la CSI 
en la agenda diaria del 
trabajo sindical de nu-
estras organizaciones. 
El éxito de la CSI será 
un gran éxito de todos 
los trabajadores y dará 
una prueba de nuestra 
fuerza a los empresarios y a los gobiernos. Superemos 
cualquier diferencia que pueda haber entre nosotros 
y hagamos valer el internacionalismo, que siempre ha 
sido un eje central del movimiento sindical.

 El Congreso constituyente de la CSI ha decidido la 
convocatoria de una jornada de acción mundial, pi-
diendo una acción internacional inmediata para for-
mular y aplicar una agenda con miras a una nueva 
globalización, incluyendo el programa de trabajo de-

cente de la OIT y, como mínimo, la plena realización 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. 
Frente a niveles inaceptables de desempleo y subem-
pleo, el logro del pleno empleo y del trabajo decente 
para todos ha de ser un elemento central de esta ac-

ción internacional. Los países 
industrializados deben incre-
mentar sin demora la asisten-
cia oficial al desarrollo, para 
alcanzar el objetivo estableci-
do por la ONU de destinar a 
ello el 0,7% del PNB. Deben 
además emprender acciones 
decisivas para poner fin a la 
tragedia que representa la 
deuda para los países en des-
arrollo.

 La CSI es ya una realidad que nos obliga a realizar 
importantes esfuerzos de coordinación, mucha vo-
luntad y mucha solidaridad para llevar adelante los 
ambiciosos -e inexcusables- objetivos que la CSI se ha 
marcado. Con ellos, desde el trabajo, aspiramos a ha-
cer justo y habitable el mundo en que vivimos y en el 
que habrán de vivir las generaciones que nos sigan.
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La cooperació al 
desenvolupament sindical

 Quan l’any 2000 es va elaborar el primer pla estra-
tègic  (2000-2002) de la Fundació Josep Comaposa-
da, preteníem canviar els nostres mètodes de treball, 
substituir la improvisació per la planificació, els ob-
jectius immediats pels de mitjà i llarg termini; però, 
sobretot, preteníem evolucionar cap a una coopera-
ció especialitzada i centrada en l’àmbit sindical, que 
és el que coneixem; concentrar-nos territorialment, 
per no dispersar esforços, i substituir el projectes que 
representaven actuacions puntuals per programes de 
treball que tinguessin continuïtat en el temps i que 
fossin de continguts amplis i diversos.

 Aprofundir en aquests mateixos objectius va ser la 
pretensió explicitada en el segon pla estratègic (2003-
2005). Ara, amb cinc anys d’experiència i perspectiva, 
podem valorar molt positivament la tasca feta. Pri-
mer, hem aconseguit que els finançadors compren-
guessin aquests canvis i, fins i tot, que els recolzessin, 
però també hem aconseguit que pràcticament tots els  
nostres projectes siguin de contingut sindical, o bé 
perquè  les contraparts són organitzacions sindicals o 
bé perquè el contingut dels projectes és d’inequívoc 
contingut social. També hem concentrat els nostres 
projectes en tres zones: el Magrib, Centreamèrica i la 
zona andina. I, per últim, el procés de substituir les 
accions puntuals per programes s’ha complert plena-
ment i, avui, les nostres actuacions són de llarg abast 
en el temps i en els continguts.

 Podem dir que els trets principals del nostre objec-
tiu s’han aconseguit, però aquest període també ha 
servit per identificar millor les noves fites, les noves 
línies d’actuació. L’experiència ens ha confirmat que 
la democràcia, amb una societat civil forta, conscient 
i participativa, és la millor garantia per lluitar eficaç-
ment contra la pobresa, l’exclusió social i la desigual-
tat i que la nostra aportació més útil és contribuir a 
l’enfortiment dels sindicats com un element essencial 
de tota societat democràtica i socialment avançada.

reflexions
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 Aquesta experiència també ens ha estat útil a no-
saltres per conèixer a fons altres sectors on treballar, 
les maquiles i els treballadors per compte propi. En 
el primer cas, es tracta, pràcticament, de l’únic sec-
tor industrial assalariat de la zona i, per tant, d’un 
col·lectiu susceptible d’organitzar-se sindicalment i 
que mereix una especial atenció, ja que són treba-
lladors joves, majoritàriament dones i que treballen 

en condicions sovint in-
humanes. Amb CEPS de 
Nicaragua venim desen-
volupant projectes de 
creació de sindicats a 
les maquiles i recolzant 
lluites concretes, amb 
èxits notables. Respec-
te dels treballadors de 
l’economia informal o 
per compte propi, és, 
per la seva dimensió, un 

sector imprescindible si es vol incidir seriosament als 
països on actuem. A Centreamèrica representa al vol-
tant del 75%; es tracta de treballadors empobrits, so-
vint expulsats de l’economia formal pels processos de 
privatització i els plans del liberalisme econòmic, però 
també són gent amb una enorme capacitat d’iniciati-
va i autoorganització. Fa temps que venim treballant 
amb l’FNT de Nicaragua i amb la CUT d’Hondures en 
l’organització dels respectius col·lectius i, enguany, 
impulsarem un projecte que té com a finalitat el re-
forçament de les organitzacions nacionals i la seva 
coordinació regional.

 D’una natura bastant similar a l’anterior és l’actua-
ció que fem al Marroc amb la CDT, en la integració de 
la dona i del jovent al món del treball, tot impulsant 
la seva formació professional i donant-los eines de 
protagonisme social, reforçant amb això la incidència 
del sindicat en aquest sector i incrementant la seva 
força social. També aquí hi ha voluntat regional, i es 
pretén estendre l’experiència del Marroc a Algèria, 
Tunísia i Mauritània; havent-hi ja experiències com la 
Red Fosmed (coordinació del sindicats dels fosfats) o 
el projecte de formació de dones i joves dels països 
magribins.  

 Han sigut positives les experiències i eficaces les 
manifestacions dels nostres plantejaments estratè-
gics. Els nostres objectius de cooperació sindical pel 
desenvolupament, com deia al principi, s’han pogut 

reflexions
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 Això implica que, alhora que continuem treba-
llant amb els sindicats en el desenvolupament, hem, 
també, de contribuir al propi desenvolupament dels 
sindicats, col·laborant en l’enfortiment de les seves 
estructures, en capacitar als seus quadres en l’adap-
tació a les noves realitats econòmiques i socials, en 
definitiva, en ser un agent actiu i fort al servei del 
canvi, el progrés social i la democratització.

 I per això el sindicat 
soci, en la nostra activitat 
cooperadora, esdevé al-
hora subjecte i objecte de 
la cooperació.  

 Efectivament, per un 
costat el sindicat, com 
ja s’ha indicat, ha de ser  
subjecte protagonista del 
canvi social, ha d’influir 
en els processos d’aprofundiment de la democràcia, 
en la millora de les condicions de vida dels treballa-
dors, en les polítiques socials i en un millor reparti-
ment de la riquesa.

 Però, alhora, i precisament per ser eficaços en 
aquests objectius, es fa necessari enfortir el propi sin-
dicat com a eina.

 La Plataforma Sindical Comuna Centreamericana 
(PSCC) va ser la primera expressió pràctica del nostre 
canvi estratègic. Per primera vegada, els nostres so-
cis eren organitzacions sindicals o socials d’influència 
obrera. Per primera vegada, també, parlàvem d’un 
programa pluriennal i no d’un projecte puntual i, per 
primera vegada, també, l’actuació tenia un abast re-
gional i no local.

 La PSCC va tenir, i té, una gran incidència als 
països on es desenvolupa (Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala, Hondures, Panamà i Costa Rica),  primer 
unificant els esforços reivindicatius i organitzatius a 
nivell nacional amb èxits tan evidents com la creació 
de Frente Nacional de Lucha a Guatemala i el Fren-
te Sindical Salvadoreño a El Salvador, que són dues 
iniciatives esperançadores per a la superació de l’ato-
mització sindical en aquests dos països; i, segon, unifi-
cant les agendes a l’àmbit regional amb resultats tan 
evidents com les mobilitzacions contra els tractats de 
lliure comerç.

L’experiència ens ha confirmat que la 
democràcia, amb una societat civil forta 
i participativa, és la millor garantia per 
lluitar eficaçment contra la pobresa i la 
desigualtat.
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nar la nostra finalitat transformadora com a garantia 
del desenvolupament sostingut dels pobles, sinó tot 
el contrari, de posar els bous davant el carro i ajudar 
a crear organitzacions sindicals fortes, democràtiques 
i participatives, que siguin la garantia d’aquestes 
transformacions.

 Per últim, hi ha 
un element inno-
vador al nostre nou 
pla estratègic, la co-
operació Sud-Sud. 
A partir de les coses 
positives que per 
a la nostra pròpia 
experiència sindical 

ens ha representat la col·laboració amb el sindica-
lisme de països en vies de desenvolupament, creiem 
molt important la interrelació de les organitzacions 
del Sud entre elles. Així, a part de les relacions que es 
realitzin en els projectes d’àmbit regional, volem que 
aquelles organitzacions del Sud amb un nivell orga-
nitzatiu superior col·laborin amb altres de més febles 
amb l’objectiu de traslladar les  seves pròpies experi-
ències i la seva solidaritat.

L’objectiu final del sindicalisme és la 
democràcia, la justícia i la igualtat; 
en definitiva, la felicitat de l’ésser 
humà.
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materialitzar, però es tracta ara, repetim, de centrar-
nos més en el sindicat com a instrument. No parlem 
d’un gir radical, sinó d’un matís; de posar més èmfasi, 
de moment, en l’enfortiment del sindicat, sense obli-
dar que les organitzacions són mitjans i no finalitats 
en elles mateixes i que, per tant, l’objectiu final és la 
democràcia, la justícia i la igual-
tat; en definitiva, la felicitat de 
l’ésser humà.

 Com a exemple d’aquest gir, 
hem d’esmentar el projecte a 
desenvolupar amb la CUT del 
Perú. Es tracta d’un programa 
per a quatre anys, ben dotat eco-
nòmicament per l’Ajuntament de 
Barcelona, que pretén acompanyar al sindicat peruà 
en la seva activitat ordinària,  ajudant-lo en l’elabora-
ció de la seva doctrina, en facilitar la transmissió del 
seu missatge,  en la formació dels seus quadres, en 
l’organització dels seus congressos o en la seva activi-
tat negociadora, etcètera.

 Obrim una etapa molt interessant en la nostra ac-
tivitat de cooperació sindical; no es tracta d’abando-
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Ajuntament de Barcelona
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La cooperació
des del món local
 A Catalunya i a Espanya, les administracions locals 
van irrompre en el món de la cooperació internacio-
nal al desenvolupament amb força i molt lligades a 
les mobilitzacions ciutadanes.

 Des dels anys 80, els ajuntaments han desenvo-
lupat accions de cooperació, comprometent-se amb 
la societat civil. Avui són molts els ajuntaments de 
Catalunya que estan compromesos en alguna activi-
tat de cooperació al desenvolupament.

 Potser el tret més des-
tacable ha estat el fet que 
més d’un 80% dels pres-
supostos municipals de 
cooperació han estat ges-
tionats per ONG; al mateix 
temps, aquest fet ha do-
nat lloc a l’aparició d’ONG 
de caire local amb arrels al 
territori i amb una gran dependència dels fons pú-
blics. Aquestes entitats han permès obrir espais de 
concertació amb les administracions locals al propi 
temps que han impulsat actuacions diversificades, 
tant orientades als projectes de cooperació al desen-
volupament com a l’ajut humanitari, les emergències, 
la sensibilització i l’educació en el desenvolupament. 
Aquesta cooperació a través de les ONG ha permès 
establir unes sòlides relacions amb entitats del Sud 
compromeses en el progrés dels respectius països, 
creant-hi unes fortes relacions entre les societats del 

Nord i del Sud. En aquest procés, els ajuntaments han 
incorporat en les seves agendes el compromís solida-
ri.

 Paral·lelament a aquests fets, cal remarcar l’altra 
cara de la cooperació municipal, que podríem qua-
lificar com a “deficiències”: menys d’un 20% dels  
recursos han estat utilitzats en polítiques de suport 
municipalista “propis” dels ajuntaments, els projec-
tes “propis” han estat vinculats majoritàriament a 

agermanaments, moltes 
vegades amb una bona 
participació de la socie-
tat civil i escassa per part 
dels governs locals. Són 
pocs els ajuntaments que 
han elaborat una política 
pròpia de cooperació al 
desenvolupament, limi-
tant-se, la majoria, a do-

nar suport a les entitats del seu territori. Tot i que s’ha 
avançat en rigor tècnic en l’elaboració de projectes i 
en la substitució del voluntarisme en les actuacions, 
encara existeix una gran dispersió temàtica, territori-
al i d’entitats fent petits projectes sense un pla d’ac-
tuació i una estratègia mínima. 

 Al mateix temps, i com a conseqüència de l’anteri-
or, l’impacte de les actuacions a les societats del Sud és 
molt modest, degut a la manca d’estratègies i plani-
ficació. A vegades, es potencia el creixement d’actors 

Una forma d’ajuda molt important és 
donar suport a la democràcia, ja que 
només des de la democràcia es pot 
combatre la corrupció.
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privats al Sud sense garantir les actuacions d’aquests 
amb les estratègies existents en el seu territori, mol-
tes vegades al marge de les institucions democràti-
ques dels països on s’actua, fins i tot de vegades di-
ficultant el desenvolupament i la consolidació de les 
pròpies administracions locals democràtiques al Sud. 
La manca d’estratègies pròpies elaborades pels ajun-
taments ha donat com a resultat que les polítiques 
de cooperació al desenvolupament s’hagin consolidat 
com a polítiques sectorials, amb molt poca interacció 
amb el conjunt de polítiques municipals.

 Vivim en un món cada cop més interdependent. 
Cada cop més els problemes del Sud afecten el Nord 
i viceversa. La pobresa del Sud ens afecta cada cop 

més directament; les empreses es traslladen a països 
amb mà d’obra més barata i amb lleis més permissi-
ves, amb menys impostos; les poblacions dels països 
més pobres emigren als més rics de manera massiva i 
desordenada. La cooperació al desenvolupament no 
es pot abordar pensant solament a impulsar canvis al 
Sud. Afavorir canvis al Sud ha d’abordar-se lligat a la 
construcció d’un món més just, pròsper i pacífic per 
a tots, és, per tant, fruit d’una acció conjunta de les 
societats del Sud i del Nord.

 Aquest plantejament desborda la concepció anti-
ga de la cooperació al desenvolupament: només amb 
projectes de cooperació que abordin la transferència 
de recursos al Sud ja no és suficient per ajudar  al des-
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envolupament. Aquesta tasca és imprescindible, però 
no suficient. Cal també defensar la cancel·lació del 
deute exterior que asfixia moltes economies de molts 
països que estan incapacitats per dur a terme políti-
ques socials. No menys important és deixar als països 
pobres l’accés als mercats comercials dels països rics, 
suprimint o rebaixant els aranzels als seus productes. 
També una forma d’ajuda tant important con les an-
teriors és donar suport a la democràcia, ja que només 
des de la democràcia es pot combatre la corrupció.

 Per assolir un desenvolupament humà sostenible, 
cal impulsar polítiques públiques, és a dir, la coopera-
ció al desenvolupament ha de ser una política d’Estat 
a tots els nivells (local, autonòmic, estatal, europeu). 

La solidaritat ha de ser un referent comú que inspiri 
a tots aquells que tant al Nord com al Sud volem es-
tablir els valors i les bases per construir societats més 
justes, lluitar contra totes les formes d’exclusió, contra 
el neoliberalisme egoista i 
antisocial. La construcció 
de la societat solidària ha 
de ser una tasca comuna 
en què conflueixin les llui-
tes contra l’exclusió, la de-
fensa dels drets humans, 
la igualtat de gènere i la 
sostenibilitat en el des-
envolupament econòmic. 
Són valors que inspiren una política municipal pro-
gressista al Nord i que han d’inspirar les polítiques de 
solidaritat i de cooperació al desenvolupament, és a 
dir, respondre al principi de coherència.

 Aquest enfocament implica deixar d’entendre la 
cooperació al desenvolupament com una política 
sectorial aïllada. Implica abandonar la pràctica assis-
tencial, substituint-la per les relacions horitzontals 
d’igual a igual amb els actors del Sud, lluny de tota 
acció paternalista. L’alternativa és la de construir un 
autèntic partenariat o associació entre els actors del 
Nord i del Sud interessats a lluitar conjuntament, co-
operant en el desenvolupament i en la lluita per una 
societat justa i solidària.

 Des de l’aprovació del Pla Director de Cooperació 
de la Generalitat de Catalunya, la cooperació al des-
envolupament ha tingut un avenç considerable. Des 

del 2003, la política del Govern de Catalunya ha avan-
çat tant de forma quantitativa com qualitativa: una 
política pública de cooperació i solidaritat orientada 
al foment de la pau i a impulsar el desenvolupament 
humà sostenible; un increment important del pressu-
post de cooperació (25 milions d’euros el 2003 a 57 
milions el 2006); coordinació dels diferents agents de 
la cooperació, reconeixent per primer cop la impor-
tància dels governs locals en la cooperació descentra-
litzada; foment de la cultura de la pau; revisió i millo-
ra del Pla Director 2003-2006.

 Ara cal un nou impuls des del Govern de Catalunya 
a la política de cooperació abordada des món local. 
Cal que la Generalitat assumeixi com a pròpia la po-
lítica de solidaritat i cooperació dels governs locals, 
sense substituir-los, dotant-los de mecanismes i mit-
jans per enfortir les polítiques de desenvolupament 
local al Sud, de participació ciutadana al Sud i al Nord, 
de suport a les ONG i entitats de caràcter local.

 El Govern hauria de 
practicar una política de 
solidaritat i cooperació 
al desenvolupament com 
a política descentralit-
zada pública i, conse-
qüentment amb aquesta 
concepció, impulsar ac-
tuacions amb esperit de 

col·laboració i complementarietat amb tots els actors 
de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat.

 Per consolidar la política municipalista de coopera-
ció internacional, és necessari el suport del Govern de 
Catalunya en forma de transferència de recursos als 
governs locals, de suport tècnic a les seves actuacions, 
de difusió de les  seves activitats. També és important 
el suport des del Govern a les actuacions dels governs 
locals amb les entitats de solidaritat i cooperació dels  
seus respectius territoris, sense substituir-los i aplicant 
sempre el principi de subsidiarietat, és a dir, que allò 
que es pugui abordar des de la primera escala de go-
vern que no es faci des de la segona; tot allò que pu-
guin fer els ajuntaments han de fer-ho aquests i no el 
Govern de Catalunya. Aquest ja té funcions específi-
ques quant a la cooperació al desenvolupament, que 
no poden abordar els ajuntaments i són responsabili-
tats pròpies.

Vivim en un món cada cop més
interdependent. Cada cop més 
els problemes del Sud afecten el 
Nord i viceversa.
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Sud-Sud, la nova dimensió
de la cooperació ugetista

 La Cooperació Sud-Sud, també coneguda com a 
cooperació horitzontal, és definida pel PNUD (Progra-
ma de les Nacions Unides per al Desenvolupament)  
com a “la cooperació que atorguen els països en vies 
de desenvolupament o mitjanament desenvolupats a 
altres països que es troben en un procés similar de 
desenvolupament”.

 El concepte Sud-Sud es contraposa al de coope-
ració Nord-Sud, la que va dels països rics als països 
empobrits, del tot insuficient, i vol significar la im-
portància creixent de la cooperació regional i l’esforç 
entre països que cerquen un desenvolupament recí-
proc. 

 L’efectivitat de la cooperació Sud-Sud requereix 
un marc de polítiques regionals consensuades davant 
els reptes plantejats per la globalització, com ara l’ex-
pansió del comerç i inversions Sud-Sud, l’enfortiment 
de la cooperació en els àmbits monetaris i financers 
mitjançant l’establiment de bancs de desenvolupa-
ment comercial, la capacitació dels recursos humans 
i els intercanvis d’experiències en matèria de salut i 
alimentació, o sigui, la tecnologia agropecuària i els 

serveis mèdics apropiats. Tot això amb la finalitat de 
despertar l’autoestima i la confiança col·lectiva del 
Sud i de reduir l’asfixiant dependència del Nord.

 D’altra banda, sembla que, a més de tot l’anteri-
or, hi ha un acord general envers les condicions que 
s’han de donar per tal que la cooperació Sud-Sud es-
devingui un fet irreversible i consolidat. Ens referim a 
l’avantatge de les regions que comparteixen aspectes 
com ara l’idioma, la cultura, la idiosincràsia, la histò-
ria o l’estructura social. Aquest és el cas de dues àrees 
geogràfiques de cabdal importància en la coopera-
ció al desenvolupament: l’Amèrica Llatina i el nord 
d’Àfrica.

 Però, malgrat aquestes favorables condicions, els 
governs d’aquestes regions no treuen encara tot el 
profit per al seu desenvolupament que oferiria una 
col·laboració permanent en tots aquests àmbits. Cal, 
doncs, fer un treball intens i persistent per a la pro-
moció de la cooperació entre els països llatinoameri-
cans i també entre els països àrabs. Si el que realment 
es persegueix amb la intervenció dels països del Nord 
és un desenvolupament durador i viable, l’impuls de 
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la cooperació Sud-Sud hauria de ser un objectiu per-
manent dels projectes d’abast regional i subregional. 

 Aquesta concepció de 
la cooperació, que forma 
part de la filosofia del 
desenvolupament soste-
nible, és la que inspira els 
projectes de cooperació 
sindical de la Fundació 
Comaposada – UGT de 
Catalunya a les diverses 
regions on treballem. Es 
tracta de recolzar la cons-
trucció d’un nou “teixit sindical”, de promoure les 
xarxes sindicals, de garantir la presència social i sin-
dical en els processos d’integració regional. En suma, 
una cooperació on el sindicalisme del Sud esdevingui 
un actor de primer ordre en els profunds processos de 
transformació econòmica i social derivats de la globa-
lització. És l’hora, doncs, d’un sindicalisme sense fron-
teres.
   
 Veiem diversos exemples de cooperació Sud-Sud 
en l’àmbit sindical.

 A l’Amèrica Llatina, podem destacar dos projec-
tes sindicals pluriennals on la cooperació Sud-Sud és 

l’eix de les diverses acci-
ons de desenvolupament 
que any rere any es van 
consolidant. Ens referim a 
dos programes la finalitat 
dels quals és la creació, 
precisament, de nou teixit 
sindical i la promoció de 
xarxes sindicals per a la di-
fusió i defensa dels drets 
laborals.

 El primer projecte és la Plataforma Sindical Comu-
na Centreamericana (PSCC), que funciona des de fa 
sis anys. Aquesta plataforma integra 34 sindicats de 
Guatemala, Hondures, El Salvador, Nicaragua, Cos-
ta Rica i Panamà i la seva finalitat és el coneixement 
mutu i l’enfortiment dels lligams i la coordinació en-
tre els sindicats participants. Això està possibilitant la 
irrupció d’un nou actor a la regió abans pràcticament 
inexistent. La PSCC, que ha creat les seves pròpies es-
tructures de funcionament i participació, és cada ve-
gada més autònoma i un agent conegut que comença 
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a tenir influència en el desenvolupament econòmic i 
social dels països centreamericans.

 El segon projecte a l’Amèrica Llatina és la “Xar-
xa centreamericana de treballadors autònoms”, que 
abasta els mateixos països, encara que l’experiència-
pilot s’està portant a terme només a dos, a Nicaragua 
amb el Front Nacional del Treball (FNT) i a Hondures 
amb la Central Unitària de Treballadors (CUTH). El 
projecte té una doble finalitat: la incorporació dels 
treballadors de l’economia informal al sindicalisme 
confederal i la promoció d’una xarxa sindical transna-
cional per a la defensa dels drets humans laborals. 

 Però el que aporta una clara dimensió de coopera-
ció Sud-Sud a la “Xarxa centreamericana de treballa-
dors autònoms” és la participació sobre el terreny de 
la ONGD peruana Desarrollo y Cooperación (DECO). 
Efectivament, DECO té una llarga experiència en pro-
jectes d’economia social i és des de fa anys el soci de 
la Fundació Comaposada en els projectes que la UGT 
de Catalunya porta a ter-
me al Perú. La seva experi-
ència està resultant decisi-
va en la bona marxa de la 
xarxa.    

 Pel que fa a les actuaci-
ons al món àrab i al nord 
d’Àfrica, també hem de 
fer esment de dos progra-
mes. 

 El primer programa, ja finalitzat en la seva prime-
ra fase, s’anomena “Suport a la creació de la xarxa 
sindical Phosmed” i comprèn els sindicats del sector 
de Mines dels països àrabs de la ribera sud del Me-
diterrani: el Marroc, Algèria, Tunísia, Líbia, Egipte, 
Jordània, Síria, Líban i Palestina. Catalunya també és 
present com a observadora. 

 Phosmed pretén convertir-se en un interlocutor 
de la patronal àrab que abasta els mateixos països. 
Aquesta pretensió està del tot justificada pel procés 
de privatització del conjunt del sector, on l’intercanvi 
d’experiències i la coordinació de les estratègies sin-
dicals esdevenen factors fonamentals per a una ac-
ció sindical consistent i fecunda a la regió. Durant el 

primer any del projecte, s’ha constituït formalment 
la xarxa i s’ha elaborat el pla estratègic sindical per 
als pròxims quatre anys. S’ha previst que, a partir del 
2008, la xarxa Phosmed tindrà plena capacitat i au-
tonomia. Aquesta experiència, dins de la cooperació 
Sud-Sud, seria també com les anteriors un clar exem-
ple de cooperació horitzontal en l’àmbit sindical.           

 El segon programa sindical a la regió, “Xarxa de 
cooperació sindical Sud-Sud: el Marroc, Mauritània, 
Malí i Senegal”, tot i que els actors també són els sin-
dicats, és de naturalesa diferent que els anteriors, ja 
que la seva finalitat és la posada en marxa de centres 
sindicals de formació a partir de l’experiència acu-
mulada i les capacitats assolides per un sindicat d’un 
país en desenvolupament amb altres sindicats de pa-
ïsos molt menys desenvolupats. Ens referim, concre-
tament, a la Confederació Democràtica del Treball 
(CDT) del Marroc, que és qui ha promogut el projecte 
i a les tres confederacions sindicals més representati-
ves de Mauritània, Malí i Senegal. 

 La CDT, després de cinc 
anys gestionant el “Pro-
grama d’integració labo-
ral i sindical de la dona del 
nord del Marroc”, conjun-
tament amb la Fundació 
Comaposada, ja és capaç 
no només de gestionar 
tota sola els vuit centres 
de formació en funcio-

nament al Marroc, sinó de posar en marxa altres de 
nous amb els seus propis recursos humans i materials 
sense l’ajut extern. 

 A partir d’aquí, la vocació internacionalista de la 
CDT ha propiciat la promoció d’aquests centres als 
tres països del Sud amb els sindicats dels quals manté 
unes fraternals relacions. D’aquesta manera, la CDT 
projecta el suport que ha rebut al llarg d’aquests anys 
per part de la UGT de Catalunya. 

 Que aquestes quatre experiències sindicals de coo-
peració Sud-Sud assoleixin els seus objectius serà una 
mostra esperançadora de la viabilitat de la coopera-
ció sindical. El temps ho dirà.

Un altre exemple és el suport a la 
creació de la xarxa sindical Phosmed, 
que inclou els sindicats del sector de 
Mines dels països àrabs de la ribera 
sud del Mediterrani.
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Las multinacionales 
españolas en Perú
 La empresa privada ha sido reposicionada como actor central de la 
economía y la sociedad por el modelo neoliberal y, en coherencia con ello, 
tiene que asumir su responsabilidad social empresarial (RSE) y responder 
más allá de los intereses de sus accionistas mayoritarios y/o dominantes, 
dado que los crecientes flujos de consumo responsable e inversión ética 
plantean nuevos retos y demandas al mundo empresarial, especialmente 
a las corporaciones por la magnitud de sus impactos sociales y ambienta-
les, que impiden avanzar en una nueva visión de desarrollo.

 Diferenciar los fines de los medios es fundamental para un comporta-
miento social que realmente promueva el desarrollo. En este sentido, es 
indispensable un nuevo pacto o contrato social que, entre otras cosas, re-
conozca que el crecimiento económico (y, si es el caso, el desarrollo eco-
nómico) como un medio para la satisfacción de las necesidades humanas 
y los derechos humanos, y no al revés. Hablamos, por tanto, de desarrollo 
sustentable, en términos económico, social, político, cultural y ambiental, 
en el sentido de la “Declaración sobre el Derecho al Desarrollo” de Naci-
ones Unidas en 1997, a través del cual se reconoce al desarrollo como un 
derecho humano.

 La racionalidad de la “maximización de los beneficios” debe ser su-
bordinada a valores superiores, a una ética fundada en el respeto de los 
derechos humanos y en particular los Derechos Económicos Sociales y 
Culturales (DESC), dentro de los que se cuentan los derechos fundamen-
tales de las personas en el trabajo. Estos derechos tienen el mismo esta-
tuto legal, importancia y urgencia que los Derechos Civiles y Políticos. La 
obligación de respetar los DESC no corresponde solamente a los Estados, 
sino que incluye a otros actores como las empresas (nacionales o trans-
nacionales) y los organismos internacionales. La ética y los negocios no 
tienen que ser incompatibles.
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que dotarse de principios y 
procedimientos estandari-
zados que hagan posible su 
comprobación y reduzcan la 
desconfianza sobre sus pro-
cesos de control internos. Por 
otra parte, el cumplimiento de los 
CC debe estar abierto a su verificación independiente 
por parte de expertos calificados y con procedimien-
tos transparentes, que cuenten con la participación 
y opinión favorable de los grupos de interés o de 
presión.

 Pero la RSE no es un enfoque que se deba asumir 
por parte de las ETNs  como sustitutorio de la legis-
lación laboral y/o la negociación colectiva, sino como 
una herramienta complementaria de verificación de 
la efectivización de los derechos de los trabajadores y 
las trabajadoras en relación a los estándares laborales 
internacionales contenidos en las Normas Internaci-
onales del Trabajo, aprobadas tripartidamente en el 

seno de la OIT.

 Desde el punto de vis-
ta sindical, la RSE puede 
ser una oportunidad en 
el sentido que podría 
configurar un espacio de 
re-encuentro reinvindica-

tivo entre el movimiento sindical y otros movimientos 
sociales también afectados por el accionar de deter-
minadas empresas, desde un enfoque de derechos, 
en el que no priman los criterios particulares o secto-
riales sino los referidos a la ciudadanía.

 Asimismo, el movimiento sindical en cada país y 
a nivel internacional podría iniciar un amplio deba-
te para perfilar un enfoque de responsabilidad social 
sindical con el que no sólo marque la diferencia res-
pecto al enfoque empresarial corporativo sino en el 
que también pueda expresar su preocupación y com-
promiso con los intereses de otros sectores sociales 
que aún no cuentan con fuerza propia suficiente para 
hacer valer sus derechos y ejercer ciudadanía.
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 La RSE viene siendo impulsada por las ETNs como 
un “enfoque de gestión empresarial” que se orienta 
a la satisfacción de los consumidores, los trabajadores 
y el entorno en el que operan, con el objetivo de ade-
cuarse a las nuevas exigencias de la competitividad, 
cuya amplitud e intensidad ha tenido a la filantropía 
y a la inversión social como modalidades o estadios 
precedentes.

 Por lo menos, la segunda de las modalidades men-
cionadas ha sido inducida por acción ciudadana de 
grupos de la sociedad civil en los países de origen de 
las ETNs, llevándolas a adoptar normas de autorre-
gulación social con carácter voluntario y unilateral. 
Posteriormente, la globalización involucra en estos 
procesos a nuestros propios países y a los diferentes 
grupos de interés o de presión, como consumidores, 
trabajadores, gobierno, comunidades locales, etc., 
exigiendo RSE a subsidiarias y proveedores de ETNs y/
o empresas exportadoras altamente sensibles a cam-
pañas de denuncia.

 Así, los Códigos de Con-
ducta (CC) surgen por ini-
ciativa voluntaria o bajo 
presión de publicidad ne-
gativa, en la perspectiva 
de recuperar imagen y re-
putación corporativa. Los 
CC no deberían ser impuestos unilateralmente, debe-
rían surgir de un proceso orgánico que involucre a 
las organizaciones sindicales, organizaciones de con-
sumidores, comunidades afectadas, el Estado y ONGs 
especializadas y probadamente independientes. Los 
CC serán efectivos en la medida que se incorporen en 
toda la “cadena de valor” de la empresa. Esto depen-
derá de su estructura y cultura corporativa.
 
 Los CC deberían contener, como mínimo, mecanis-
mos de verificación sobre los estándares laborales de 
la OIT, especialmente los referidos a Libertad Sindical 
y Negociación Colectiva, Igualdad y No Discrimina-
ción en el Trabajo, Abolición del Trabajo Forzoso y 
Erradicación del Trabajo Infantil. Asimismo, tendrían 

La ética y los negocios no tienen que 
ser incompatibles.
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 Así, las conductas empresariales de las multinacio-
nales españolas radicadas en el Perú nos revelan que 
con ellas queda mucho camino para la plena vigencia 
de los derechos humanos en el trabajo.
 
 El caso de la intervención del capital español es 
sumamente representativo y en materia de derechos 
fundamentales del trabajo sólo tomaremos como 
muestra un botón: la libertad sindical. 

 La mayor empresa del 
país, por varios concep-
tos: ventas, utilidades, 
número de trabajadores, 
es de ese origen. El gru-
po Telefónica del Perú es 
altamente hegemónico 
en el sector de teleco-
municaciones, en todo 
el campo de los servicios 
públicos y es una entidad 
dinámica, que ya ha cre-
ado un total de ocho subsidiarias locales. Tiene a su 
cargo casi 9.000 trabajadores, de los cuales no más 
del 20% está sindicalizado. 

 Otra empresa de mucha importancia es ENDESA, 
con inversiones en el sector eléctrico en generación y 
distribución. En este último rubro cuenta con dos sub-
sidiarias con sede en Lima, con casi 800 trabajadores 
de los cuales el sólo 13% está sindicalizado, una míni-
ma parte de ellos en una pequeña organización sin-
dical promovida por la propia empresa para debilitar 
la representación del sindicato de rama (el Sindicato 
Único de Trabajadores de la Electricidad-SUTREL). En 
una de las subsidiarias de ENDESA, se mantiene una 
política de no reconocimiento del comité sindical y 

Las conductas empresariales de las 
multinacionales españolas radicadas 
en el Perú nos revelan que con ellas 
queda mucho camino para la plena 
vigencia de los derechos humanos en 
el trabajo.

negativa a la negociación colectiva, desafiando reso-
luciones del poder judicial. 

 Un tercer caso, menos grave, es el de Repsol, pro-
pietaria de la empresa Refinería La Pampilla SA, que 
procesa derivados de petróleo, para su distribución 
en Lima y diversas partes del país. Aquí la tasa de afili-
ación al sindicato es del 42%.  Finalmente, está el caso 
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, propietario del 
Banco Continental, con casi 3.000 trabajadores y una 

tasa de sindicalización de 
apenas el 5%. 

 En esta perspectiva, el 
trabajo de CEDAL en ma-
teria de RSE está dirigido 
a promover alianzas es-
tratégicas con todos los 
actores interesados en la 
promoción de prácticas de 
responsabilidad social em-
presarial, donde la compe-

titividad y la rentabilidad no se encuentren reñidas 
con la vigencia de los derechos laborales fundamen-
tales. Desde nuestra perspectiva, la problemática de 
la RSE involucra los ámbitos local, regional, nacional e 
internacional y consideramos que el establecimiento 
de relaciones de cooperación sindical en los niveles 
regional e internacional resulta de vital importancia 
para el impulso de mejores y efectivas prácticas de 
RSE. A nivel internacional, la adopción de estándares 
universales contribuye al desarrollo local de prácticas 
de RSE. A nivel regional, deberíamos estar también 
en condiciones de promover estándares de RSE equi-
valentes y compatibles.
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El conflicte 
oblidat de Filipines
 El conflicte armat del sud de les Filipines entre el govern de Manila i els 
grups armats islamistes, que demanen l’autonomia, fa més de trenta anys 
que dura i s’ha cobrat més de 120.000 vides. Des de 1976, s’han portat a 
terme diferents iniciatives per assolir una pau definitiva, però aquestes 
s’han trencat constantment, degut a les diferències existents entre les 
percepcions dels actors i la realitat social de les últimes tres dècades. A 
més, des de l’11 de setembre del 2001, la possible sortida negociada al 
conflicte s’ha complicat encara més amb la declaració de “guerra global” 
contra el terrorisme, realitzada pels EEUU, i l’aparició de nous grupuscles 
armats relacionats amb Al Quaeda al sud de les Filipines.

 La demanda d’autonomia de Mindanao i Sulu (illes del sud de l’arxipè-
lag) té les seves arrels en la història de les Filipines.

 Quan els espanyols van arribar-hi, al segle XVI, ja feia tres segles que 
l’Islam s’havia establert a les illes i existien soldanats musulmans que s’es-
tenien de Cotabato a Manila. Davant d’aquesta situació, els colonitza-
dors espanyols no es van conformar a establir zones de comerç a les illes 
i van decidir emprendre una croada per conquerir l’arxipèlag i convertir 
els nadius a la fe catòlica.

 Tot i això, no es va acabar d’establir mai una llei colonial efectiva so-
bre els musulmans a Mindanao i Sulu, i no va ser fins que les illes van ser 
cedides als EEUU, amb el Tractat de París del 1898, que aquestes illes van 
ser incloses i es va començar una campanya d’ afebliment de les instituci-
ons musulmanes i de les arrels culturals de l’Islam per part dels colonitza-
dors. Aquest fet va provocar que els musulmans de la zona iniciessin una 
sèrie de revoltes que van acabar el 1913 amb la desfeta de la resistència 
armada musulmana a la batalla de Bud Bagsak.

reflexions
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berament (FMIL), un corrent de tendència més con-
servadora. 

 Ja el 1986, i amb una nova constitució que preveia 
la creació d’una Regió Autònoma del Mindanao Mu-
sulmà (RAMM), es van reprendre les negociacions en-
tre el govern i l’FMLN. Malauradament, aquestes van 
tornar a fracassar, degut a que no comptaven amb el 
suport de l’FMIL i a que en el plebiscit que es va por-
tar a terme per crear la RAMM van votar en contra la 
majoria de regions (de 14, només 4 van votar a favor 
i acabarien creant la RAMM).

 Un altre intent per 
assolir la pau es va portar 
a terme el 1996 a Jakarta, 
amb el suport de l’ASEAN. 
Amb aquest acord, s’esta-
blia una Zona Especial de 
Pau i Desenvolupament i 
un Consell del Sud de Fili-
pines per a la Pau. A més, 
s’acordava la integració 
de 1.500 excombatents 
de l’FMLN a la Policia Na-

cional (PNF) i de 5.750 més a les Forces Armades (FAF), 
així com l’establiment d’un sistema integral d’educa-
ció que inclogués els ideals i les aspiracions filipines i 
islàmiques.

 Sens dubte, la negociació d’aquest acord va ser un 
èxit, però dos factors clau van suposar una limitació 
molt important per aconseguir la seva implementa-
ció:

 a) L’Acord va causar molta ansietat entre les comu-
nitats no musulmanes a Mindanao, que van expres-
sar les seves pors a ser dominades pels musulmans. 
D’aquesta manera, els líders de les comunitats cristia-
nes van organitzar manifestacions contra l’Acord i es 
van estendre els rumors que els grups armats cristians, 
actius durant els inicis dels anys 70, podrien tornar a 
l’acció. Les protestes demanant la retirada de l’Acord 
o amenaçant amb bloquejar-lo van ser una constant 
tant al Congrés com al Senat.

 b) L’FMIL, que havia guanyat força i simpatitzants, 
no va ser part de l’Acord i, tot i que es va intentar 
negociar separadament amb ell, no es va arribar a 
cap consens i aquests van continuar amb el conflicte 
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 Més tard, i un cop aconseguida la independència 
l’any 1945, el govern de Manila va veure Mindanao 
com una nova frontera i va esperonar l’emigració de 
les illes del nord (Luzon i Visayas) cap a l’illa del sud. 
L’objectiu era estendre els valors culturals del nord de 
les Filipines a tot l’arxipèlag i, a més, reduir l’amenaça 
d’una possible revolta musulmana a la regió.

 Aquesta migració promoguda pel govern de les 
Filipines va arribar al seu punt àlgid a la dècada dels 
70, quan es va produir una situació de xoc i enfronta-
ment entre els immigrants del nord i els nadius mu-
sulmans de l’illa.

 És en aquest context 
on apareix el Front Moro 
d’Alliberament Nacional 
(FMLN), que té el seu ori-
gen en el Moviment Mu-
sulmà d’Independència de 
Mindanao, fundat el 1968 
per Datu Udtog Matalam 
i en el grup armat de jo-
ves musulmans liderats 
per Nur Misuari i creat el 
1969.

 La seva demanda principal era la creació d’un Es-
tat independent que comprenia Mindanao, Sulu i Pa-
lawan, més conegut com Bangsa Moro, que vol dir 
nació musulmana (“Bangsa” és una paraula malaia i 
“Moro” prové del castellà).

 Amb aquesta situació, a inicis dels 70, el sud de les 
Filipines es trobava en un estat de revolta total que 
va ser accentuat amb la declaració de la llei marcial el 
1972, i amb una escalada de la campanya militar del 
govern de Manila contra l’FMLN.

 No obstant això, el 1976 es signa l’Acord de Trípoli 
entre el govern filipí d’Imelda Marcos i l’FMLN, a tra-
vés del qual s’establia una autonomia per a la regió, 
però finalment no es va concretar, degut a la intenció 
de la presidenta Marcos de portar a terme un ple-
biscit a la zona proposada per obtenir l’autonomia, 
decisió que va fer que l’FMLN es retirés de la taula de 
negociacions.

 Tota aquesta situació va produir l’escissió de l’FM-
LN el 1977 i va aparèixer el Front Moro Islàmic d’Alli-

El conflicte armat del sud de les 
Filipines entre el govern de Manila
i els grups armats islamistes fa
més de trenta anys que dura i
s’ha cobrat més de 120.000 vides.
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armat, fet que va significar la 
ruptura de totes les negocia-
cions per part del govern de 
Manila.

 Malgrat les limitacions, 
l’Acord es va posar en marxa 
fins que el 2001 es va fer un 
referèndum per ampliar la 
RAMM, que va tenir com a resultat una contundent 
negativa a la possible ampliació. A més, també es van 
celebrar eleccions per a governador de la RAMM, en 
les quals el líder de l’FMLN, Nur Misuari, va perdre 
en favor del seu rival, que tenia el suport  de Glo-
ria Arroyo, la nova presidenta de Filipines. D’aquesta 
manera, Misuari va mostrar el seu desacord, llançant 
un atac armat contra les tropes del govern i fugint 
després a Malàisia, on va ser arrestat i repatriat.

 D’aquesta manera, es va trencar de forma defini-
tiva el procés de pau i van aparèixer nous grupuscles 
armats relacionats amb grups internacionals jihadis-
tes, en un nou context mundial sorgit dels atemptats 
de l’11 de setembre.

 Actualment, després de molts anys de conflicte 
armat i d’esporàdiques negociacions, primer amb un 

unificat FMLN i més 
tard amb les dues 
principals fraccions 
armades, es veu com-
plicat arribar a un 
acord definitiu que 
porti la pau a la re-
gió. És difícil pensar 
que l’oposició no mu-

sulmana pugui acceptar un acord d’autonomia que 
inclogui les reclamacions territorials del moviment 
Moro, de la mateixa manera que és difícil veure el 
moviment Moro acceptar una realitat territorial com 
dicta la realitat demogràfica. La regió històrica de 
Bangsa Moro va deixar de ser de majoria musulma-
na, degut a les migracions promogudes pel govern de 
Manila des de l’assoliment de la independència del 
país; per tant, la distància entre les percepcions i les 
realitats va ser massa gran per sobreviure al plebiscit 
del 86 i al referèndum del 96 i, encara avui, apareixen 
com a obstacles insalvables per assolir la pau. A més, 
un altre grup musulmà, Abu Sayaf i els seus vincles 
amb Al Quaeda, fan encara més difícil continuar un 
procés de pau que des de l’Acord de Trípoli de 1976 
s’està intentant portar a terme, però que malaurada-
ment ha anat fracassant de forma sistemàtica.

Ara és encara més difícil continuar un 
procés de pau que des de l’Acord de 
Trípoli de 1976 s’està intentant portar 
a terme, però que ha anat fracassant 
de forma sistemàtica.
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 Arcadi Oliveres i Boadella (Barcelona, 1945) 
és doctor en Ciències Econòmiques, professor 
del Departament d’Economia Aplicada  de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i president 
de Justícia i Pau. És també president del Consell 
Català del Foment de la Pau, de la Federació Ca-
talana d’ONG per la Pau, de la Fundació Univer-
sitat Internacional de la Pau de Sant Cugat del 
Vallès, de la Federació d’Organitzacions Catala-
nes Internacionalment Reconegudes i de l’Asso-
ciació Lectura Fàcil.

 D’altra banda, és membre actiu de la Societat 
Catalana d’Economia, del consell assessor d’AT-
TAC i vocal del patronat del Casal d’Europa de 
Sabadell. 

 Expert en relacions Nord-Sud, comerç inter-
nacional, deute extern  i economia de defensa, 
també imparteix nombroses classes de màsters 
i postgraus en cooperació i desenvolupament. 
Col·labora habitualment en diferents moviments 
socials i en publicacions solidàries i participa en 
nombroses taules rodones i conferències sobre 
relacions Nord-Sud i desarmament. 

 En el terreny editorial, ha col·laborat en les 
publicacions ¿Quién debe a quién? Deuda eco-
lógica y deuda externa (Barcelona,2003), Aldea 
global, justicia parcial (Barcelona, 2003), El ci-
clo armamentista en España (Barcelona, 2000) i 
Nord-Sud, diagnòstic i perspectives (Barcelona, 
1988). En solitari, ha publicat Contra la fam i la 
guerra (Angle Editorial, 2004).

 Ara acaba d’aparèixer, també a Angle Editori-
al, el seu llibre Un altre món, sobre el qual publi-
carem un article al pròxim número de la revista 
SUD. 
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 Quin diagnòstic fas del món actual des del punt 
de vista de la justícia social, que és el motor el teu 
discurs públic i també el nostre motor?

 A veure.  El diagnòstic no és positiu, però l’espe-
rança existeix. No és positiu, perquè quan mirem les 
dades objectives, aquelles que ens faciliten els orga-
nismes internacionals, doncs no anem pas bé. La FAO 
ha fet públiques les seves dades de la fam al món i 
parla de 850 milions de famèlics al planeta. Curiosa-
ment, per primera vegada s’esmenta que hi ha mil 
milions d’obesos al planeta, cosa que no deixa de ser 
una curiositat.

 I un contrast!

 Aquesta xifra no només no disminueix, sinó que 
augmenta a un ritme de 4 milions més de famèlics a 
l’any. És clar que si ho mires des del punt de vista de 
la població mundial, que creix, el percentatge de fa-
mèlics baixa, però no deixen de ser 4 milions més de 
persones que pateixen aquesta circumstància. I coses 
similars podríem dir dels morts anuals per la malaltia 
de la sida o de l’esperança de vida als països africans. 
Per tant, les dades objectives no conviden a l’optimis-
me, però ahir vaig sentir una conferència molt inte-
ressant d’un que havia estat rector de la Universitat 
de Barcelona, Joan Tugores, i deia una cosa que a mi 
em va encantar...

 Un col·laborador de la nostra revista...

 Ell deia una cosa i és que s’ha acabat l’era del so-
breviure per entrar a l’era del viure. És a dir, fins ara 
els esforços de la humanitat, segons ell, sobretot en 
l’economia, eren per cobrir les necessitats de la gent, 
perquè, si no, en un any de mala collita o en un any 
de sequera o en un any d’inundació se n’anava tot 
en orris i o et mories de gana o te n’anaves a robar 
al veí. I ara hem arribat a una capacitat en tots els 
aspectes que permetria que tota la humanitat visqués 
amb dignitat. Per tant, tot i que les dades són poc 
favorables, sí que és veritat que estem en una nova 
situació. 

“La FAO ha fet públiques les seves dades de la fam al 
món i parla de 850 milions de famèlics al planeta”

 Per tant, què ens falta?

 No el més difícil, que és allò tecnològic, allò cientí-
fic, sinó l’aparentment més fàcil, però que resulta ser 
el més difícil, que és l’organització social, l’estructura 
política, en certa manera superar els egoismes, tan 
socials, com personals, com empresarials. Per tant, 
diagnòstic: pessimista, basat en les dades objectives; 
optimista, en una perspectiva de futur.
 
 Com valores la deslocalització d’empreses d’aquí?

 La deslocalització jo entenc que no és cap novetat. 
La deslocalització, per exemple, la va patir Alemanya 
en el moment en què Espanya es va incorporar a la 
Comunitat Europea. Quina va ser la resposta d’Ale-
manya? Home, doncs si aquestes empreses amb mà 
d’obra intensiva les hem d’abandonar, buscarem al-
tres empreses, amb tecnologies més modernes, i con-
tinuarem actius al mercat. Jo no crec que l’economia 
alemanya trontollés pel fet que Espanya i Portugal 
entressin a la Comunitat Europea i ells acabessin des-
localitzant. Doncs és una mica el mateix exemple que 
hem de seguir aquí. El que passa és que aquí hi ha un 
problema molt greu, que és que Alemanya podia in-
corporar noves tecnologies i aquí la investigació està 
per terra.

 I el paper de les cooperatives?

 Jo aquí sempre defenso la voluntat de generar el 
màxim de cooperatives possibles. Perquè, en el mo-
ment en què tu generes cooperatives, d’estalvies 
aquest divorci que hi ha entre capital i treball. El ca-
pital i el treball està en mans de la mateixa persona, 
que és el soci cooperativista. I aleshores és molt difícil 
pensar que el capital se’n vagi a Eslovàquia i que la 
persona es quedi aquí. Jo sóc optimista en el tema, 
perquè he estat llegint de l’Aliança Cooperativa Mun-
dial dades que parlen de 400 milions de persones al 
món treballant en cooperatives. Bé, es fa un càlcul 
que es diu que de cada persona que treballa en depèn 
una i mitja que viu a costa d’ella. Doncs 400 milions 
que treballen en cooperatives més 600 milions que en 
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depenen són mil milions de persones. Mil milions de 
persones és una sisena part de la humanitat! Una sise-
na part de la humanitat vivint en el món cooperatiu, 
Déu n’hi do! El cooperativisme és una alternativa que 
ben segur que evitaria una part de les deslocalitzaci-
ons.
 
 Ara és notícia la fusió de la CIOSL i la CMT en la 
nova i gran Confederació Sindical Internacional (CSI). 
Com ho veus, això?

  Molt bé!  A mi cada setmana em demanen a Com-
Ràdio, que fan un programa de solidaritat...

 Un programa que tira endavant Siscu Baiges, col-
laborador de la nostra revista...

 Sí, exacte... em demanen que faci un petit comen-
tari internacional sobre un tema d’actualitat i l’últim 
el vaig fer sobre això. És una bona notícia. De tant 

en tant, entre tantes notícies que conviden al pes-
simisme, els qui es moren de gana, el deute extern, 
etcètera, n’hi ha de bones. A més, aquesta nova Con-
federació Sindical Internacional, d’una banda, es pre-
ocuparà de temes d’economia mundial, com és molt 
lògic, com ara la pobresa al món, però, d’altra banda, 
intentarà accions sindicals conjuntes, plantant cara a 
les grans empreses transnacionals.

 La unió sempre ha estat el motor del sindicalis-
me.

 Sí. Per mi la raó de ser d’un sindicat ha estat sem-
pre, des del segle XIX, la unió dels treballadors da-
vant l’empresari. I això jo penso que fins ara, desgra-
ciadament, s’ha desdibuixat una mica. I el sindicat 
no ha arribat a superar el nivell estatal, mentre que 
l’empresa l’ha superat de mala manera. Aleshores la 
lluita sindical davant d’un que pot deslocalitzar, da-
vant d’un que actua internacionalment, no pot ser 

“El cooperativisme és una alternativa que ben segur 
que evitaria una part de les deslocalitzacions”
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  Jo diria que la cooperació sindical la veig com una 
faceta de la cooperació general. Primer us diré com 
veig la cooperació integral. Jo sóc a Justícia i Pau i 
a Justícia i Pau, com és cosa sabuda, des de l’any 81 
hem insistit a demanar el 0,7%. Per tant, no som gens 
ni mica contraris a la cooperació. Però entenem que 
la cooperació només és un fragment petit del canvi 
d’estructures econòmiques mundials. Perquè el Ter-
cer Món millori no n’hi ha prou amb la cooperació. Ni 
sindical ni general.

 Què més fa falta?

 Necessitem uns governs que siguin més justos. Ne-
cessitem un comportament de les empreses transnaci-
onals que sigui diferent. Necessitem una cancel·lació 
del deute extern. Necessitem unes transferències de 
tecnologia que no es donen. Necessitem una política 

“Perquè el Tercer Món millori no n’hi ha prou amb 
la cooperació. Ni sindical ni general”
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només local. Recordo una vaga dels treballadors de 
la Wolkswagen a Alemanya: a l’empresa tant se li en 
feia, perquè al Brasil feien el mateix model i el que no 
feien a Alemanya ho feien al Brasil. De manera que si 
no hi ha una acció conjunta entre el treballador ale-
many i el treballador brasiler, doncs no farem res. Per 
tant, arribar a generar estructures d’aquesta mena, 
com la Confederació Sindical Internacional, és molt 
positiu. Jo ja entenc que per un treballador brasiler 
és difícil dir “ara faré una vaga amb aquests treballa-
dors rics alemanys”. Suposo que no és senzill, però, 
de totes maneres, això cal. Per tant, crear instruments 
d’aquesta mena és una molt bona notícia.
  
 Des de la teva visió global –i mai més ben dit– i 
amb opinió pròpia sobre les relacions entre el Nord i 
el Sud, com veus la cooperació sindical?
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garrifoses, tretes de les Nacions Unides. El que estem 
cobrant els països del Nord d’Amèrica Llatina en con-
cepte d’interessos i amortització del deute extern. El 
continent llatinoamericà ens envia en dòlars cada any 
25 vegades més que el total de la cooperació que des 
del Nord es dóna a l’Amèrica Llatina. Per tant, la coo-
peració, molt bé, tota la que vulgueu, però deixem de 
cobrar les 25 vegades més, perquè, si no, no deixarà 
de ser molt contradictori. La cooperació no la nego, 
però hem de saber-ne la seva justa dimensió i posar-la 
sempre al servei del que ens la demani. Amb tecnolo-
gia i amb finances. 

 Al Nord, la gran solidaritat interna, en dimensió, 
és la solidaritat fiscal. En canvi, a molts països del 
Tercer Món, més que molta pobresa, el que hi ha és 
molta desigualtat social, a causa de la inexistència 
d’un sistema fiscal redistributiu com l’europeu. A 
més a més, hi ha el problema de la corrupció massiva. 
No culpabilitzem massa el Nord de tots els mals del 
Sud?

 Completament d’acord en la qüestió fiscal. En al-
guns països d’Amèrica Llatina hi ha diferències de 
renda extremes. Aquí hem fet un camí, pel que fa al 
sistema fiscal, que també haurà de fer l’Amèrica Lla-
tina per anar bé. Però, de tota manera, sí que con-
tinuaria culpabilitzant el Nord, perquè darrere els 
corruptes hi ha els corruptors. El total de diners que 
inverteixen les empreses transnacionals en comissions 
brutes, és a dir, en corrupció pura i dura, en diners per 
corrompre governs i funcionaris del Sud, representa 5 
vegades més que el total que des del Nord s’inverteix 
en cooperació amb el Sud. El Nord inverteix 5 vega-
des més en corrompre el Sud que a ajudar-lo a través 
de la cooperació! 

diferent sobre les migracions. Aleshores, la coopera-
ció està bé, però no deixa de ser només un fragment 
important. Fragment que el que sí que acaba reso-
lent, i d’aquí ve per mi el seu valor, són problemes 
concrets. Ara bé. Les grans transformacions econòmi-
ques no les farà la cooperació de cap mena. Però si 
a aquells en aquell moment els fa falta una infraes-
tructura, o els fa falta un hospital, o els fa falta rebre 
determinada formació, i la cooperació ho pot cobrir, 
doncs naturalment que sí. Sempre i quan, i per mi això 
em sembla imprescindible, aquesta cooperació es faci 
segons les directrius que marquin des del Sud. Nosal-
tres no hem de proposar res, encara que ens pensem 
que ho sabem, no ho hem de proposar. Ho han de 
proposar ells i la nostra oferta de cooperació ha de 
ser en dos nivells. Per una banda, en el terreny finan-
cer, perquè sens dubte moltes vegades als projectes 
els caldrà diners, i segon una cooperació de caràcter 
tècnic. Suposo que amb el mateix criteri s’ha d’actu-
ar amb els sindicats. La vostra capacitat d’organitza-
ció, d’una UGT que fa molts anys que treballa, es pot 
oferir, evidentment, com a manera de treballar a un 
sindicat a Nicaragua o a on sigui. Ara, anar nosaltres 
i dir “ara crearem un sindicat allà” això estaria com-
pletament fora de lloc. Igual que el que vulgui anar a 
fer una escola, igual que el que vulgui anar a fer un 
hospital. Jo ja fa molts anys que vaig sentir a un dels 
pares espirituals a Catalunya de la cooperació, que és 
Pep Rivera...

 ...el director del CIDOB...

 Sí... vaig sentir unes paraules molt encertades: pot-
ser fa vint anys que les va dir, ell també perseguia 
el 0,7%, i va dir: això del 0,7% està molt bé, però 
el comerç internacional s’emporta molts més diners 
que el 0,7%. I aquí jo tinc unes dades, que són es-
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Albino Vargas
secretari general de l’Asociación 
Nacional de Empleados Públicos de 
Costa Rica (ANEP)

 Albino Vargas té 50 anys fets. Està vinculat des de fa 25 anys 
al sindicalisme de Costa Rica i en fa 15 que és  el secretari gene-
ral de l’ANEP –Asociación Nacional de Empleados Públicos. És, 
evidentment, funcionari públic, adscrit al Ministerio de  Justicia 
y Gracia, dins del sistema penitenciari. Es va iniciar en l’activitat 
política com a militant socialdemòcrata, per derivar, més enda-
vant, cap a posicions d’esquerra radical. Des del  1986, no milita 
en cap partit. Viu en un barri  obrer de San José, capital del país. 
Es defineix com a autodidacte de formació, amb estudis univer-
sitaris iniciats i mai no acabats. Confessa que com a secretari 
general de l’ANEP li ha tocat viure els moments més durs, però 
alhora més apassionants, de la resistència al neoliberalisme. És 
una de les  cares visibles més reconegudes del sindicalisme de 
Costa Rica.
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Jaume Soler i Pastells
jaumesoler@comaposada.org
Àrea de Cooperació de la Fundació Comaposada
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Albino, quin és el panorama sindical actual a Costa 
Rica?

 El sindicalisme costaricenc és, en essència, un sindi-
calisme de sector públic. Per a vergonya nostra, en un 
país  de premi Nobel de la Pau, un país que suposada-
ment és un paradís dels drets humans, un país que es 
permet donar consells a altres països, som incapaços 
d’impedir que una obrera que vol crear un sindicat 
en una empresa privada ho pugui fer sense perdre el 
lloc de treball en l’intent. El sindicalisme en el sector 
privat és, doncs, pràcticament inexistent.

 Hi ha una forta cultura antisindical a Costa Rica, 
molt arrelada, induïda en bona part pels mitjans de 
comunicació. Essent un sindicalisme de sector públic, 
esdevé un arxipèlag de gremis, grans, mitjans, petits, 
amb diferents matisos ideològics. Tenim, doncs, un 
sindicalisme molt fraccionat, que afavoreix compe-
tències i gelosies absurdes. Tot plegat dificulta molt 
la coordinació.

 No obstant això, hem de reconèixer que, davant 
els grans reptes, hem aconseguit grans acords de tre-
ball en l’acció. Jo crec que, malgrat aquesta estruc-
tura d’arxipèlag, el sindicalisme tico és el principal 
suport de la resistència contra el neoliberalisme i que 
ha fet possible que no hagin pogut implantar defini-
tivament el consens de Washington.

 Dins d’aquesta atomització i pluralitat, hi ha or-
ganitzacions sindicals fortes que lideren, incideixen, 
marquen pautes, generen opinió, formulen planteja-
ments i financen la resistència contra el neoliberalis-
me. Una  d’aquestes organitzacions fortes és la que jo 
encapçalo, l’ANEP.

 En aquest escenari, quins són els reptes i desafia-
ments de futur del sindicalisme a Costa Rica?

 En aquest moment, la nostra prioritat és derrotar 
el TLC (Tractat de Lliure Comerç), per tal de poder re-
plantejar el futur del sindicalisme a Costa Rica. Per a 

mi, el sindicalisme al nostre país ha de superar tres 
desafiaments: 

 - arribar al sector privat,
 - avançar significativament en el procés d’unitat,
 - fer estudis i propostes per tal d’aproximar-nos al 
sentiment de la ciutadania per aconseguir una socie-
tat més justa i equitativa.

Parlem de l’ANEP, sisplau.

 ANEP complirà 50 anys el 2008. Fou fundada, 
doncs, l’any 1958. Durant els seus primers 40 anys 
d’existència –1958-1998- va ser una organització sin-
dical només de treballadors/es del sector públic. En 
una modificació estatutària de 1998, es va obrir tam-
bé al sector privat, malgrat que aquest canvi no hagi 
quedat recollit a les seves sigles. Aquesta obertura va 
causar molt de neguit a la patronal, amb ressò medi-
àtic de primera pàgina a la premsa de l’època. Mira el 
titular: Empresarios molestos, Ministerio cauteloso.

 ANEP té molta incidència en els moviments socials 
del país. És una de les organitzacions més consultades 
i referenciades pels mitjans de comunicació. Degut a 
aquesta gran incidència estem, paradoxalment, sota 
els atacs constants, per una banda de l’oligarquia, a 
través dels principals diaris, i per l’altra de l’esquerra 
més radical, a través dels seus pamflets. Ens disparen, 
doncs, des dels dos extremismes. I quan això succeeix, 
i darrerament succeeix molt sovint, nosaltres diem 
que anem pel bon camí.

 L’ANEP s’ha preocupat molt per desenvolupar 
pensament i propostes i hem aconseguit elaborar, 
juntament amb altres sectors, pensament, propostes i 
reflexió en molts àmbits socials. Pel que fa a la mobi-
lització, aquesta funciona i té èxit si l’articulem amb 
els moviments socials.

 L’ANEP, formalment, és una federació de 60 gre-
mis, que té presència a tot el país. Compta amb 
15.000 persones afiliades, que fa que siguem la se-

“La ideologia de l’ANEP és la suma de diversos cor-
rents de pensament, bàsicament la socialdemocràcia, 
l’humanisme cristià i el socialisme”
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“Ha estat extraordinari el que s’ha pogut construir des 
de la Plataforma Sindical Comuna Centreamericana”

gona central amb major implantació del país. Alhora, 
tenim moltes vinculacions amb diversos grups socials, 
més enllà de la frontera sindical estricta. Fem assesso-
rament jurídic; fem formació política; donem suport 
econòmic a moltes iniciatives socials... Actualment, es-
tem intentant reconduir tota aquesta articulació cap 
a un projecte de central social, que vol ser més que 
una eina estrictament sindical. Volem denominar-la 
“Central Social Juanito Mora Porras”, tot recuperant 
la memòria i identificant-nos amb  la lluita d’aquest 
heroi de la resistència nacional contra el filibusteris-
me gringo, el 1856.

 M’has parlat d’una futura Central Social. Vol dir 
això que el sindicalisme de Costa Rica té visió i missió 
sociopolítica?

 Nosaltres ens vantem d’haver invertit molt de 
temps i  molt d’esforç per  arribar a tenir un pensa-
ment propi. Treballem en base a una proposta que 
anomenem CRISOL –Por una nueva Costa Rica inclusi-
va y solidaria. Tenim, doncs, un esquema político-ide-
ològic clar, però molt obert, sense sectarismes de cap 
mena. La ideologia de l’ANEP és la suma de diversos 
corrents de pensament, bàsicament la  socialdemocrà-
cia, l’humanisme cristià i el socialisme. Defensem una 
societat d’oportunitats, per recuperar la via de l’equi-
tat en el desenvolupament, per una justa distribució 
de la riquesa, per a la potenciació de la petita i mit-
jana 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!

 Has parlat d’aliances. Hi ha altres organitzacions 
sindicals i socials que participen en la creació de la 
Central Social Juanito Mora?

 Evidentment! En aquest procés, hi tenim  prestigi-
osos intel·lectuals del país, bona part del moviment 
sindical, organitzacions d’agricultors... Cal assenyalar 
que darrerament s’hi està incorporant el moviment 
cooperatiu que, anys enrera,  era obertament opo-
sat al sindicalisme de classe. La visió sociopolítica que 

hem anat construint està, ara, assumida  per amplis 
sectors del país. I està avançant, dia a dia!

 Quines són les condicions laborals a Costa Rica, en 
referència a la resta de països de la regió?

 Crec que podem afirmar que la condició laboral del 
treballador/a tico és millor  que la de la resta de tre-
balladors/es de l’Amèrica Central. Malgrat que tenim 
una inflació força alta i el nivell salarial està baixant, 
tenim una xarxa de serveis públics i socials –aigua 
potable, electricitat, telèfon, Seguretat Social– que 
aguanta una mica el salari dels nostres conciutadans. 
És cert, també,  que hi ha un deteriorament de les 
condicions de treball i, sobretot, cal recordar, un cop 
més, que tenim un 85% de la PEA, dins del treball 
formal, que no té possibilitat  real d’organitzar-se en 
sindicats. Això és greu. No és pas per manca de base 
legal, sinó per imposició ideològica  de la dreta que 
controla el poder. De lleis en sobren. Tot plegat és 
fruit  de la intimidació, la pressió i les amenaces de 
la patronal sobre els treballadors/es. I també de la 
lentitud i/o inhibició  del Ministeri de Treball i dels 
tribunals laborals. És per això que Costa Rica  té un 
expedient prou voluminós a l’OIT (Organització Inter-
nacional del Treball)  per incompliment de la norma-
tiva laboral.

 Podem parlar d’una estratègia sindical comuna a 
l’Amèrica Central o encara estem lluny d’aquest esce-
nari?

 Mira, jo he viscut el sindicalisme  durant la Guerra 
Freda i el visc ara i haig de reconèixer que avui hi 
ha una millor articulació. Crec que podem començar 
a parlar, amb propietat, d’un sindicalisme  centrea-
mericà. Hi ha més comunicació, més interrelació, més 
proximitat en els plantejaments, més consciència dels 
desafiaments que hem d’afrontar regionalment... Per 
a nosaltres ha estat extraordinari el que s’ha pogut 
construir  des de la Plataforma Sindical Comuna Cen-
treamericana - PSCC. Creiem que, a curt termini, es 
donen les condicions  per construir un pensament so-
cial centreamericà unificat.
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 Ara tres preguntes sobre el fet que Costa Rica és 
l’únic país de la regió que encara no ha aprovat el 
TLC. Quines són les condicions sociopolítiques que 
ho han fet possible? En quina fase es troba  la lluita 
de resistència?  Quin paper hi juguen els sindicats?

 La lluita està entrant en una fase crítica, ja que 
al govern se li acaba el temps per aprovar-lo. Ho ha 
de fer, suposant que pugui, abans del mes d’abril del 
2007. Portem gairebé cinc anys de resistència i estem 
a la recta final en aquesta lluita estratègica pel futur 
dels treballadors/es i del país sencer. 

 Per què no han ratificat el TLC si tenen majoria 
parlamentària per fer-ho? Doncs jo crec que pel pes 
positiu del passat i la lluita de resistència actual. A 
Costa Rica, els polítics dels anys 50 als 70, dins de la 
seva diversitat ideològica, sempre pensaven, per so-
bre de tot, en el bé comú. Com aquest senyor, don 
Pepe Figueres, que per cert era d’origen català, que 
fou el visionari i el forjador de la Costa Rica que ara 
tenim. Mira, disposem d’un  servei públic de salut  
que cobreix el 100 % de la població, immigració in-
closa; tenim una empresa pública, única al món, l’ICE 
(Instituto Costaricense de Energía), que unifica elec-
tricitat i telecomunicacions i que dóna servei  al 97% i 
95 % de la població, respectivament. Un  de cada dos 
ticos disposa de mòbil, a un preu popular. El 95% de 
la població té servei públic d’aigua potable; tenim el 
millor sistema d’Amèrica Llatina d’atenció a la pobla-
ció pobra, el FODESAF; tots els treballadors/es estan 
coberts  pel Fondo Nacional de Seguros. Tota aquesta 
estructura d’Estat social de dret és inexistent a la res-
ta de la regió. I és això el que defensem des de Costa 
Rica, davant l’agressió neoliberal del TLC. Tenim clar 
que totes aquestes institucions públiques, creades per 
promoure el  bé comú, es mercantilitzarien  i es ven-
drien al millor postor. A més, fa poc temps s’ha fet 
públic un decret del senyor Òscar Àrias, que autoritza 
per primera vegada en la història del país la instal-
lació  de fàbriques d’armes i de combustible nuclear. 
Estan preparant el terreny pel TLC. Aquest tractat va 
ser negociat d’esquena a la gent i ha polaritzat com 
mai el debat al si de la societat tica. A aquestes al-
çades estic plenament convençut que a Costa Rica el 
TLC no passarà!

 Com s’apliquen en la praxi sindical temes trans-
versals com la qüestió de gènere, l’indigenisme o els 
mediambientals?

 Per ser honest, haig de reconèixer que són treballs 
incipients. Pel que fa a la qüestió de gènere, hem de 
començar reconeixent que encara és molt forta la tra-
dició masclista. No obstant això, anem incorporant, 
via estatuts, la paritat entre homes i dones en els càr-
recs d’ANEP. Hem fet molta capacitació i de mica en 
mica el tema es va interioritzant força, encara que no 
pas del tot.
  

 D’altra banda, hem establert relacions amb di-
versos grups indígenes. Treballem amb ells. Curiosa-
ment, la lluita contra el TLC ens  ha permès aprofun-
dir aquesta relació.

 En el tema mediambiental, donem protagonisme i 
suport a les organitzacions especialitzades.

Què opines de les relacions de cooperació sindical 
entre el Nord i el Sud?

 Nosaltres aplaudim la cooperació entre el Nord i el 
Sud. És necessària i beneficiosa per a  les dues parts. 
L’ANEP, per exemple, ha rebut força cooperació sindi-
cal, bàsicament de sindicats nòrdics... De totes mane-
res, nosaltres hem estat crítics  amb la cooperació del 
Nord amb Costa Rica. Creiem que massa sovint s’ha 
centrat en els països on el neoliberalisme ha desfet 
totes les estructures socials i sindicals i, per contra, ha 
ignorat un país, com el nostre, on encara  resistim les 
polítiques de l’FMI, el BM i el BID. Portem vint anys 
evitant la desaparició dels serveis públics i la coope-
ració ens diu que no som importants! A la pràctica, 
estan castigant la nostra resistència.
 
 Cal reconèixer, però, que el suport dels sindicats 
catalans ha servit i de molt. Ens han fet visibles! No-
saltres estem convençuts que el model social tico és 
el que haurien de tenir la resta de països de la regió. 
A Costa Rica, mai no hem sigut d’extremismes, hem 
estat sempre paños tibios. Curiosament, ara, els neo-
liberals es queixen molt d’aquesta situació. Diuen que 
la societat tica és com una carreta creuant el riu. És al 

“Crec que podem començar a parlar, amb propietat, 
d’un sindicalisme centreamericà”
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“A Costa Rica, els polítics dels anys 50 als 70, dins de 
la seva diversitat ideològica, sempre pensaven,

per sobre de tot, en el bé comú”

bell  mig. Una meitat vol arribar a l’altra riba i 
l’altra meitat vol tornar enrere.

 Vull recordar que els sindicats, des de fa vint 
anys, hem estat el bastió d’aquesta resistència. 
Ara, per sort, som molts, però en els moments 
més durs, en els moments de més solitud políti-
ca, ni els professionals deien res, ni el moviment 
estudiantil es mobilitzava, ni el moviment comu-
nal ni cooperatiu es posicionava... Va ser a par-
tir de la lluita de fa sis anys, quan els sindicats, 
pràcticament sols, vam derrotar la privatització 
de l’ICE, quan els altres sectors es van acostar i 
van adonar-se que era possible la resistència i 
que es podien aliar a sindicats com ANEP, que 
tenim capacitat de proposta.

 Per acabar, vols plantejar alguna altra qüestió o en-
viar una salutació als afiliats i afiliades de la UGT de 
Catalunya?

 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. Que sàpiguen que aquí sem-
pre seran benvinguts i rebuts amb afecte fratern. Volem 
enfortir encara més aquestes relacions, fer-les més estre-
tes, aprofundir-les i que ens ajudin a resistir, perquè estic 
convençut que estem ben a prop d’una victòria estratègi-
ca d’Amèrica Llatina. Perdona la immodèstia, però si Costa 
Rica derrota, com espero, aquest TLC, el fet tindrà reper-
cussions positives a tot Amèrica Llatina. I si ens ajudeu, 
tindrem la victòria més a prop!
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Òscar Riu i Garcia
oriu@catalunya.ugt.org
portaveu nacional de l’Avalot-Joves 
de la UGT de Catalunya
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Una cooperació diferent

 Durant aquests anys, l’Avalot ha buscat en les se-
ves activitats de cooperació treballar en tres línies. 
Primera, conscienciar els afiliats de la importància de 
la cooperació sindical juvenil; segona, donar suport 
als joves sindicalistes d’arreu del món en les seves ac-
tivitats; tercera, fomentar l’intercanvi d’experiències 
entre joves sindicalistes. 

 Suposo que podeu pen-
sar: què té això de coope-
ració diferent, en relació 
a la que realitza la UGT 
de Catalunya, mitjançant 
la Fundació Comaposada? 
Doncs, segurament, el con-
tingut. La nostra cooperació s’ha bastit en la implica-
ció directa dels afiliats en els projectes, mitjançant els 
camps de treball, que són el marc on han nascut la 
majoria de les nostres activitats posteriors de coope-
ració.

 Amb la idea d’organitzar els camps de treball, bus-
càvem que els afiliats de l’organització coneguessin 
la realitat dels països, però sobretot la realitat de la 
gent que hi viu. Unes realitats que són molt properes, 

però alhora molt llunyanes i desconegudes. A més, 
creiem que és molt important la implicació dels afi-
liats des del primer moment. És per això que tots els 
participants en els nostres camps de treball han par-
ticipat en la preparació de les activitats molt abans 
que es realitzin. Tots els participants han de realitzar 
el curs de cooperació sindical, en el qual treballem 

el coneixement del que 
és la cooperació sindical, 
quins projectes desenvo-
lupa l’Avalot i la Funda-
ció Comaposada i quina 
és la realitat dels països 
que visitarem i, també, 
treballem el coneixe-

ment dels participants entre ells, ja que sempre hem 
cregut que una bona convivència és fonamental per 
al bon desenvolupament de les activitats.

 La veritat és que organitzar els camps de treball 
no és gens fàcil i, des de sempre, hem comptat amb 
la col·laboració tant de les contraparts de la Fundació 
Comaposada o dels companys que hi han participat 
els altres anys. Durant aquests anys, hem organitzat 
camps de treball a diferents països. Vam començar 

Hem organitzat camps de treball a 
Alemanya, al Marroc, a El Salvador i 
a Chiapas.
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amb el nostre tradicional intercanvi a Alemanya, que 
podríem dir que més que cooperació són relacions 
internacionals, per tot seguit fer dos salts: un petit 
cap a la Mediterrània, al 
Marroc, i un més gran a 
El Salvador i a Chiapas.

 Però potser és interes-
sant saber què realitzem 
en aquestes estades que 
molta gent pensa que 
són vacances i que sí que 
ho són per a tots els par-
ticipants, ja que una de 
les principals característiques és que la gent es paga 
tota l’activitat i que tothom hi participa en les seves 
vacances.

 Comencem per El Salvador. El primer camp de tre-
ball que vam realitzar en aquest país va servir per 
conèixer els diferents projectes que desenvolupa la 
Fundació Comaposada a El Salvador i, també, perquè 
naixés la idea de donar suport als joves estudiants de 
l’institut Inframe de San Salvador, el centre de forma-
ció més gran i antic del país. A El Salvador existeixen 
les “maras”, grups de joves violents, i el Govern no-
més potencia els grups propers a la seva ideologia. És 
per això que vam conèixer companys d’aquest centre 
de formació, que volien crear una associació de joves 
per lluitar contra la violència juvenil, però també per 
fomentar un associacionisme lliure i independent. I 

així és com van sorgir els Avalots a El Salvador. Un 
projecte en el qual vam comptar amb el suport de 
Fundespad. Vam aconseguir organitzar el grup de 

joves i que poguessin dis-
posar d’un espai propi 
al centre de formació i 
organitzar diferents ac-
tivitats pròpies d’una or-
ganització de joves estu-
diants. El projecte, però, 
ha patit diferents proble-
mes durant aquests anys, 
el nul suport d’una part 
del professorat del centre 

i el boicot permanent del Ministeri d’Educació de El 
Salvador, ja que els joves de l’Avalot es van conver-
tir moltes vegades en l’única oposició a les polítiques 
educatives del Govern.

 Una distància també insalvable ha estat la distàn-
cia geogràfica i és per això que en aquest moment 
estem en un període de reflexió que, possiblement, 
portarà a redireccionar els nostres esforços cap a d’al-
tres projectes. Això sense oblidar els companys de 
l’Avalot a El Salvador.

 Chiapas és una realitat diferent. El que volíem en 
les diferents activitats que hem organitzat durant 
aquests anys ha estat que els companys que partici-
paven coneguessin la realitat del moviment zapatis-
ta com a espai de regeneració política de l’esquerra, 

Una altra tasca ha estat fer veure a les 
altres entitats juvenils del nostre país 
que la cooperació sindical és una peça 
clau per al desenvolupament d’unes 
societats més igualitàries i 
democràtiques.
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ja no només a Chiapas i a Mèxic, sinó també a nivell 
mundial. El treball a Chiapas l’hem realitzat conjunta-
ment amb la Garriga Societat Civil, una entitat que ja 
fa molts anys que treballa amb el moviment zapatista 
i, gràcies a ells, se’ns van obrir totes les portes del mo-
viment zapatista.

 Per als companys que han participat a les activitats 
durant aquests anys ha estat sobretot un aprenentat-
ge de convivència i de com som uns grans desconei-
xedors de la realitat i de la força que representa el 
moviment zapatista. Durant les estades, s’han desen-
volupat diferents activitats i sempre ens hem posat a 
disposició del moviment zapatista.

 Pel que fa al Marroc, els lligams de la Fundació 
Comaposada i de la UGT de Catalunya amb la CDT i 
la voluntat de molts dels companys de l’organització 
per conèixer i poder col·laborar amb aquest sindicat, 
ens han portat a realitzar diferents activitats. En un 
primer moment, petits intercanvis, que després es van 
fer més grans, i d’aquests intercanvis més grans han 
sorgit les diferents activitats de cooperació que hem 
realitzat els últims anys.

 El primer projecte ha estat la difusió del Codi del 
Treball entre joves afiliats a la CDT. Aquest primer 
projecte estable, però, ens ha servit per donar força 
i guanyar suports dins de l’organització per  llançar-
nos a la piscina i començar a desenvolupar un segon 
projecte més ambiciós: donar suport  a la creació de 

l’associació de joves de la CDT del Marroc, un projec-
te que no hauria estat possible sense la col·laboració 
de companys de la Fundació Comaposada i dels com-
panys de la CDT. Un projecte que serà una de les prin-
cipals línies de cooperació de la nostra organització, 
si els futurs dirigents de l’organització així ho creuen 
convenient.

 Una altra tasca que també hem volgut realitzar 
durant aquest temps ha estat fer veure a les altres 
entitats juvenils del nostre país que la cooperació sin-
dical és una peça clau per al desenvolupament d’unes 
societats més justes i igualitàries i democràtiques en 
tots els països. Aquesta consciència també ha estat 
i ha de continuar sent una tasca molt important de 
cara als nostres afiliats. És per això que, en totes les 
nostres trobades formatives,  la cooperació sempre 
ha tingut un espai molt destacat.

 Per a nosaltres, la cooperació sindical ha estat una 
peça bàsica de la nostra organització. Ens ha servit 
perquè la gent de l’Avalot s’hagi implicat d’una ma-
nera diferent en l’Avalot. La cooperació sindical no és 
res més que la continuació de la lluita de classes que, 
encara que hi hagi qui diu que no existeix, segueix 
sent molt vigent.
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Carme de Arolas
arolasfc@diba.cat
responsable de Sensibilització per a la Solidaritat
Diputació de Barcelona

La sensibilització per al
desenvolupament,
un compromís ciutadà
 Dins del procés de globalització que estem vivint, 
en què el model neoliberal s’imposa, els mitjans de 
comunicació tenen un paper cada vegada més impor-
tant i la informació que rep el ciutadà l’orienta cap a 
una determinada forma de viure i actuar. 

 La sensibilització i l’educació per al desenvolupa-
ment estan molt fortament vinculades a la informa-
ció que emeten els mitjans de comunicació i, d’aques-
ta forma, els ciutadans van processant la informació i 
creant la seva pròpia consciència solidària.

 Si volem un món més just per a tothom, on es 
respectin els Drets Humans i on els individus siguin 
conscients de les desigualtats, cal que la sensibilitza-
ció per al desenvolupament actui i ho faci de forma 
eficaç. Per aquest fet, té gran importància la forma-
ció i divulgació als ciutadans i, en particular, als in-
fants i joves, dels temes de desenvolupament humà. 
Cal conèixer, estar informats per poder actuar; per 
això la sensibilització ha de ser qualitativa i no s’ha 
de basar en fomentar l’aspecte caritatiu i humanitari 
de la cooperació internacional, sinó que ha de gene-
rar i facilitar el procés individual de reflexió i presa 
de consciència solidària del receptor, és a dir, de la 
persona com a membre de la societat.

 Aquests ciutadans informats, sensibles i compro-
mesos amb la situació injusta dels habitants dels 
països del Sud, es poden i s’han de sentir partícips i 
corresponsables de fer alguna cosa per pal·liar la si-

tuació injusta de desigualtat que es viu al món. Cal 
comprendre els motius que provoquen aquestes si-
tuacions de desigualtat en la distribució dels recursos 
per poder actuar i ser eficaços i poder fer pressió da-
vant les institucions i les instàncies corresponents.

 La sensibilització per al desenvolupament, amb la 
seva important tasca “d’informació” per informar/
formar a la població, ha de contribuir al procés de 
presa de consciència i de conscienciació de l’individu 
i, per això, ha de tenir una estratègia ben plantejada 
i fonamentada per actuar amb resultats.

 En aquest punt, és important tenir en compte la 
història i el passat de les accions de sensibilització fe-
tes i recordar que per ser eficaços en el futur hem de 
tenir en compte les dificultats que hem tingut en la 
tasca de sensibilització i educació per al desenvolu-
pament, estudiar i analitzar els resultats i fer-ho amb 
perspectives de futur. 

 Per tenir impacte en la població diana destinatà-
ria, de les actuacions de sensibilització hem de mi-
llorar la qualitat de les accions, donar imatges i mis-
satges coherents Nord-Sud i sobretot qüestionar-nos 
la possible incidència i resultats que esperem de les 
actuacions per poder avaluar la nostra tasca. 

 D’altra banda, no podem oblidar que quan parlem 
de cooperació al desenvolupament i, evidentment, 
de sensibilització i educació per al desenvolupament, 
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posem en contacte i en relació diferents nivells d’ac-
tors de la cooperació internacional i per això hem de 
ser responsables i conscients de la necessitat de bus-
car sinergies i de treballar de forma coordinada en els 
casos en què sigui possible. 

 La concertació dels actors públics i privats en la re-
alització de projectes de sensibilització a mitjà i llarg 
termini s’ha de convertir 
en una forma de treball 
necessària i en una estra-
tègia de futur per dur-los 
a terme, acompanyada 
del missatge clar i precís, 
objectiu clar de l’actuació 
a realitzar.

 Històricament, la sensibilització per al desenvolu-
pament s’ha traduït en la utilització de recursos per 
informar fotogràficament, en molts casos mitjançant 
exposicions, revistes, publicacions, audiovisuals, con-
ferències i diversos materials, per d’aquesta forma 
incidir en l’aspecte emotiu en el públic de la situació 
desgraciada de molts éssers humans del món, sense 
anar més enllà i analitzar les causes i les realitats que 
havien produït aquest fet. Exemples com la catàstrofe 
del tsunami posen de relleu la capacitat de resposta 
de la societat per ajudar la població afectada, però 
també manifesten amb quina facilitat s’obliden les 
situacions i, en aquest sentit, els mitjans de comuni-
cació mostren la seva gran influència mediàtica.

 No podem oblidar que el recurs emotiu produeix 
de forma instintiva en l’individu receptor del missat-
ge un sentiment humà de necessitat d’ajudar a aque-
lla persona que pateix, però això no comporta un pas 
endavant en la situació injusta que viu l’individu. Cal 
que s’analitzin les causes i realitats que hi ha darrere 
cada situació i que s’actui després d’una reflexió com-
pleta i acurada per actuar de forma eficaç.

 Cal comptar amb una 
societat civil organitzada 
i participativa tant als 
països del Nord com als 
del Sud. Aquest fet ens 
ajuda a consolidar els 
processos democràtics 
dels països empobrits i 

garantir la cohesió social. Evidentment, els governs 
són actors imprescindibles per a la definició i elabora-
ció d’estratègies i polítiques de cooperació al desen-
volupament i tenen un paper clau en tot el procés.

 Perquè tots els habitants del món puguin gaudir 
del dret a una vida digna, cal actuar i que tots els 
agents de la cooperació al desenvolupament Nord-
Sud  s’impliquin en el canvi, malgrat la dificultat que 
això pugui suposar.

 El panorama internacional ens obra un món amb 
desigualtats, injustícies i situacions de conflicte que 
la cooperació internacional aborda i intenta resoldre 
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Cal comptar amb una societat civil 
organitzada i participativa tant als
països del Nord com als del Sud.
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La sensibilització i l’educació per al 
desenvolupament han d’aportar 
elements per a la reflexió i 
instruments per ajudar a generar 
opinió pública i fomentar els valors 
solidaris.
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en la mesura de les seves 
possibilitats i de la reali-
tat i el context mundial.

 La sensibilització i 
l’educació per al desenvo-
lupament han d’aportar 
elements per a la reflexió 
i instruments per ajudar 
a generar opinió pública, 
fomentar els valors solidaris i ser influent per conso-
lidar actituds personals i col·lectives. Aquestes fites 
són reptes difícils i complicats, ja que hi ha una gran 
quantitat de factors i interessos creats a diferents ni-
vells, que provoquen el rebuig en molts casos de solu-
cions possibles a llarg termini.

 Aleshores es presenta la difícil tasca dels respon-
sables de la sensibilització de les administracions i de 
les ONGD per ser efectius davant les contradiccions 
que hi ha darrere la tasca de sensibilització i educació 
per al desenvolupament.  Això significa que no tan 
sols informar de la greu situació i de les mancances 
dels països empobrits és suficient per aconseguir els 
nostres objectius, sinó que hem d’anar molt més allà 
i educar en els valors de la solidaritat a la població 
escolar, però també el ciutadà.

 Si el que pretenem amb la sensibilització és un com-
promís més actiu ciutadà en la tasca de transformació 
social, no podem esperar respostes immediates. Hem 
d’actuar de forma immediata i a mitjà i llarg termi-

ni, presentant propostes i 
projectes d’activitats amb 
continuïtat en el temps i 
en què les accions siguin 
compartides tant des del 
Nord com del Sud. No 
valen propostes de sen-
sibilització en les quals 
informem d’una situació 
concreta de desigualtats 
en la població. Cal que 

també impliquem el Sud i informem el Sud del que 
pretenem amb aquests missatges, perquè també pu-
guin aportar la seva part en aquest procés.

 En el context de la cooperació internacional, enca-
ra és vàlida avui, per a molts actors, l’orientació dels 
esforços per ajudar a resoldre problemes immediats, 
en especial aquells que afecten la vida diària dels pa-
ïsos empobrits. Aquesta visió “paternalista”, si l’este-
nem a la sensibilització, no ajudarà a la resolució en 
el temps de la situació, sinó que ens retornarà en el 
temps al punt de partida, cosa que no farà més que 
agreujar la situació de desequilibri que es viu.

 Per tant, cal  veure la sensibilització per al futur 
com a un procés complex i compartit entre el Nord i el 
Sud, compartit entre els governs i la societat civil, per 
aconseguir una transformació social en el món que 
permeti gaudir dels Drets Humans amb dignitat a tots 
els individus sense distinció de cap classe. 
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Teo Romero
fonscat@pangea.org
president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
i alcalde de Santa Margarida de Montbui  

L’important paper
dels municipis 
en la cooperació

 Els fons de cooperació tenen la vocació de ser la resposta a 
aquestes limitacions. L’anàlisi i la reflexió al voltant de les diver-
ses experiències de cooperació municipal dutes a terme a l’Estat 
espanyol a partir de la dècada dels 80 va mostrar als propis mu-
nicipis la necessitat de crear instàncies que facilitessin la coordi-
nació supramunicipal i optimitzessin el treball de les diferents 
administracions locals. Els fons són sobretot espais de coordi-
nació entre les diferents entitats locals, que eviten, d’aquesta 
manera, models de cooperació contradictoris entre si. 

 Els fons de cooperació van néixer per ser un instrument al ser-
vei dels municipis que dediquen una part dels seus pressupostos 
a la solidaritat i la cooperació. Els fons ofereixen a aquests mu-
nicipis una experiència i un treball de cooperació, una garantia 
d’execució i seguiment dels projectes i, per damunt de tot, la 
possibilitat de participar amb altres municipis en un treball de 
cooperació coherent i definit conjuntament. 

 Pels ajuntaments que s’impliquen en la solidaritat, un fons 
de cooperació és una plataforma de relació amb altres institu-
cions. Un fons, ja sigui directament o bé a través de la Confe-
deració de Fons de Cooperació, es relaciona amb instàncies com 
les comunitats autònomes, les federacions de municipis, l’Estat, 
la Unió Europea i diferents organismes internacionals. En tots 
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cal on es prioritzi la construcció de ciutadania que si-
gui coparticipant en el procés de transformació de la 

realitat local. Per aquest 
motiu, és tan important 
l’enfortiment de proces-
sos de govern local, basats 
en la democràcia partici-
pativa, com els processos 
d’articulació territorial de 
la societat civil. 

 Una altra de les línies 
de treball del Fons Català 
és el codesenvolupament, 

entès com la participació dels immigrants en la coo-
peració internacional amb els seus països d’origen. En 
el context d’una cooperació descentralitzada, els im-
migrants organitzats són actors de desenvolupament 
en les seves societats d’origen i dinàmics en la cons-

aquests àmbits, els fons defensen l’especificitat de la 
cooperació descentralitzada feta des de les adminis-
tracions locals. 

 Des del Fons Català, 
es treballa per afavorir 
la vertebració i comple-
mentarietat entre ciutats 
agermanades o solidàries 
amb un mateix país o re-
gió i per generar mecanis-
mes d’intercanvi i forma-
ció tècnica municipalista, 
així com per donar suport 
als processos de planificació estratègica engegats des 
dels governs locals del Sud.

 Es considera que la governabilitat ha d’anar adre-
çada a la construcció d’un nou concepte de poder lo-
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Els fons de cooperació van néixer per 
ser un instrument al servei dels 
municipis que dediquen una part dels 
seus pressupostos a la solidaritat i la 
cooperació.
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trucció de la ciutadania en les societats d’acollida. Es 
tracta, doncs, d’implicar els immigrants residents als 
països d’acollida en la cooperació amb les seves zones 
d’origen i sensibilitzar la societat d’acollida sobre les 
causes profundes de les migracions.

 El codesenvolupament s’ha consolidat com a mo-
del de cooperació amb immigrants per a molts mu-
nicipis catalans. Des del Fons Català es considera 
prioritari treballar amb 
els ajuntaments per asses-
sorar i identificar grups i 
associacions d’immigrants 
interessats a treballar en 
codesenvolupament per 
reforçar el seu paper com 
a agents de cooperació a 
les seves comunitats d’ori-
gen i ser protagonistes de 
dinàmiques de sensibilització en els municipis catalans 
d’acollida. Alhora, es vol donar suport a la creació de 
xarxes de cooperació que vinculen entitats catalanes, 
municipis i associacions d’immigrants, així com a la 
creació d’una xarxa d’entitats del Sud vinculades amb 
projectes de codesenvolupament i fomentar la col-
laboració entre aquestes per treballar des d’una visió 
integral de la cooperació al desenvolupament.

 D’altra banda, el Fons Català, en tant que orga-
nització municipalista i solidària, ha de reivindicar i 

promoure el paper dels municipis en els processos de 
pau en zones en conflicte, és a dir, treballar per fer 
possible la diplomàcia de ciutats en la mediació de 
conflictes. En aquest sentit,  té com a objectius enfor-
tir el paper dels municipis i altres actors locals en els 
processos de construcció de pau i donar suport a les 
actuacions de sensibilització en l’àmbit de la cultura 
de pau i el respecte als drets humans individuals i col-
lectius.

 Cal destacar, també, 
l’important paper dels 
municipis en la resolu-
ció de conflictes, ja que 
aquesta ha de comen-
çar a les nostres pròpies 
ciutats. S’ha de tenir en 
compte el problema de 
la cohesió social i els en-

carregats de prendre decisions a l’àmbit local saben 
com ningú la importància del diàleg i l’impacte de la 
multiculturalitat a les nostres ciutats. En aquest sentit, 
la pràctica mostra que la prevenció i la gestió de con-
flictes només poden resultar efectives si disposem de 
coneixements suficients sobre la naturalesa del con-
flicte. A més, la gestió de conflictes sostenible només 
s’aconseguirà mitjançant una inversió a llarg termini 
centrada en les causes subjacents del conflicte. 
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El codesenvolupament s’ha 
consolidat com a model de
 cooperació amb immigrants per a 
molts municipis catalans.
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Ruth Arcarons i Rabadà
rutharcarons@hotmail.com
coordinadora de DONA - Joves Nacionalistes per la Igualtat

Sindicalisme de dones
 Enguany, des del Programa de Pau i Cooperació 
del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), s’ha 
iniciat un procés d’agermanament amb el Consell de 
la Joventut de Nablus (CJN). Part d’aquest procés ha 
consistit en el fet que les entitats del CJB viatgessin 
a Nablus per conèixer les entitats del CJN i poder, 
així, posar en marxa un projecte comú. La primavera 
que ve, les entitats de Nablus tenen previst de visitar 
Barcelona amb motiu de la trobada de l’Euromediter-
rània.

 És per això que, el passat 2 de novembre, la tèc-
nica del Programa de Pau i Cooperació i el president 
del CJB, juntament amb el regidor de Joventut de 
l’Ajuntament de Barcelona i una delegació de 8 en-
titats, entre aquestes DONA, Joves Nacionalistes per 
la Igualtat i Avalot–Joves de la UGT, es dirigiren a Tel-
Aviv, via Milà. Un cop allà, dos taxistes amics els du-
gueren a Jerusalem. Van fer nit allà i l’endemà mar-
xaren cap a Nablus.

 L’endemà al matí, na Ruth de DONA i en Joanjo 
de l’Avalot visitaren un sindicat de dones: Palestinian 
Working Woman Society.

 Palestinian Working Woman Society és, efectiva-
ment, un sindicat de dones, amb subseu a Nablus, 
creat el 1988, que en els seus orígens prové del partit 

comunista palestí. El 1990, amb la 2a Intifada, passen 
a centrar la seva feina no només en temes de dones, 
sinó també en temes d’alliberament nacional, desvin-
culant-se, així, del partit comunista i convertint-se en 
un sindicat plural on, a priori, tota opció política hi té 
cabuda.

 Actualment, treballa a nivell nacional amb pocs 
mitjans, posant l’èmfasi en la defensa dels drets de les 
treballadores, la participació activa de la dona dins el 
món laboral, la defensa de la seva dignitat laboral i 
l’emancipació social. Palestinian Working Woman So-
ciety és un espai de participació on les dones són les 
protagonistes en la lluita per defensar els seus drets 
com a ciutadanes. Cal que les dones obtinguin el po-
der compartit i la capacitat de decisió per construir 
una societat millor on tots els ciutadans i ciutadanes 
tinguin els mateixos drets. Una societat on les dones 
no siguin considerades ciutadanes de segona. És per 
això que lluiten per exigir els seus drets.

 El seu ideari queda concretat en quatre grans pro-
grames o línies de treball:

 Una primera línia és el treball directe amb les 
dones, és a dir, la lluita diària i constant per reflec-
tir els seus drets, com per exemple capacitar-les per 
a prendre decisions en llocs d’incidència, la igualtat 
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d’oportunitats, de tracte i de condicions, can-
vis legislatius i la conscienciació de les dones 
sobre els seus drets. Utilitzant entre d’altres 
recursos la formació pedagògica, conferèn-
cies, formació de formadors...

  Una segona línia seria un programa 
d’educació cívica, que consisteix a treba-
llar pel dret a la representació de les dones 
a les eleccions (poden votar des de 1995), 
tenir dones a les llistes, que la llei marqui 
uns mínim de representació femenina (una 
de les 3 primeres persones de qualsevol llis-
ta electoral ha de ser una dona).... Tenint 
en compte l’estructura patriarcal en què 
viuen, l’assoliment de totes aquestes me-
sures són un gran avenç, però encara els 
manca una conscienciació social per po-
der normalitzar aquestes mesures i fer 
que la dona estigui representada de 
forma paritària. És per aquesta 
manca de conscienciació soci-
al que aposten fort per un 
treball al carrer, on la ciu-
tadania prengui cons-
ciència d’aquesta 
realitat. La lluita 
la comencen des 
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patriarcal. Potenciant, alhora, el procés d’afiliació i 
participació al sindicat per part de les joves.

 Una tercera línia seria el servei de counselling: aquí 
treballen amb qualsevol 
persona (dona o home) 
de qualsevol edat que, 
per motius de l’ocupació 
d’Israel, hagi patit repres-
sió i conseqüentment un 
xoc post-traumàtic. Te-
nen a la seva disposició 
un equip de psicòlogues, 

treballadores i educadores socials. Aquesta línia d’ac-
tuació, en gran part, ve provocada per la situació tan 
precària i repressiva que està vivint la societat palesti-
na, ja que des de fa més de set mesos els funcionaris 
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de la base, la família, on intenten canviar els hàbits i 
els costums.

 Per exemple, una de les activitats en les quals es 
materialitza aquest pro-
grama és en el fet de 
donar formació a les no-
ies joves que treballen a 
guarderies i escoles bres-
sol privades, on les joves 
no tenen accés a tota 
aquella informació que 
els garanteix un mínim en 
els seus drets laborals i socials, ja que l’empresa pri-
vada, als sindicats palestins, els costa molt d’entrar-
hi, perquè la situació laboral, social i formativa és de 
difícil accés, per qüestions culturals i de la societat 

Els consells de la joventut de 
Barcelona i Nablus s’han agermanat.
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 També tenen una biblioteca per a nens i nenes, 
on els reforcen la comprensió lectora i els ensenyen a 
llegir. També gaudeixen d’una ludoteca on els ajuden 
a fer els deures de l’escola i els formen i els eduquen 
a través del joc.

 L’Autoritat Nacional Palestina no té capacitat per 
prestar tota aquesta sèrie de serveis, atesa l’ocupació 
israeliana, que ho bloqueja tot: el moviment laboral, 
econòmic, cultural i social. Aquesta realitat fa que 
les entitats, un cop creades, no es dediquin només a 
un sol tema, sinó que n’abracin els màxims possibles, 
prestant així el màxim de serveis.

 Malgrat que totes les persones observadores inter-
nacionals van constatar que les últimes eleccions legis-

latives van ser totalment 
transparents i d’acord 
amb la normativa aplica-
ble, volem denunciar el 
bloqueig econòmic i so-
cial al qual està sotmès el 
poble palestí per part de 
la comunitat internacio-
nal, després que es mani-

festés a les urnes, no reconeixent, així, els resultats es-
collits lliurement i democràticament per la ciutadania 
palestina.

i les funcionàries (mestres i personal mèdic i adminis-
tratiu) no cobren i hi ha un 70% d’atur a la ciutat; per 
la realitat social dels camps de refugiats, on et pots 
trobar gent fent guàrdia per avisar de qualsevol atac 
israelià sorpresa, infants que han de recórrer desenes 
de quilòmetres per anar a les escoles amb aules de 
més de 50 alumnes cadascuna, carrers sense clavegue-
ram... i per la realitat del centre de Nablus, on trobem 
forats de bales a totes les parets, molts negocis tan-
cats i barricades per evitar les incursions de les tan-
quetes de l’exèrcit israelià.

 Finalment, una quarta línia és l’internet per a noies 
joves. A pesar que a Nablus, la gran majoria de ciber-
cafès són mixtes, només el nois són capaços d’entrar-
hi, ja que a les noies la seva baixa autoestima no els ho 
permet. Aquesta baixa au-
toestima ve provocada per 
una manca de confiança 
en elles mateixes, origina-
da en la pròpia estructura 
de la societat patriarcal i 
on, a més a més, la família 
i la cultura que les educa 
no els ho posa gens fàcil. 
Amb la creació d’aquest servei el que es pretén són 
bàsicament dues coses: per una banda, poder-los ofe-
rir la connexió amb la xarxa i per l’altra, capacitar-les 
per entrar als cibercafès mixtes de la ciutat.

Cal una societat palestina on les 
dones no siguin considerades 
ciutadanes de segona.

accions

55



COOPERACIÓ SINDICAL INTERNACIONAL56



COOPERACIÓ SINDICAL INTERNACIONAL

SICOM:
onze anys de difusió

de la solidaritat
 Solidaritat i Comunicació (SICOM) és una entitat 
a través de la qual un grapat de periodistes i perso-
nes interessades en la comunicació intentem donar a 
conèixer com són els països en vies de desenvolupa-
ment, les seves necessitats i reclamacions, i el treball 
que fan les organitzacions i administracions que in-
tenten fer més just i equilibrat el nostre món.

 La seva inscripció formal es va fer l’any 1995, però 
les primeres passes d’aquest col·lectiu es van donar 
ja el 1992. Aquell any, en 
part motivats per l’im-
pacte personal que van 
causar els Jocs Olímpics i 
Paralímpics, els impulsors 
de SICOM vam començar 
a realitzar activitats de 
difusió de les ONGD que 
treballen a Catalunya. El 
primer pas es va donar a 
Ràdio Gràcia, amb la rea-
lització d’unes entrevistes, que després van tenir con-
tinuïtat a Ràdio 4, amb la posada en marxa del pro-
grama “Món Obert”. Actualment, aquest programa 
s’emet a Ràdio l’Hospitalet.

 La ràdio ha estat un dels vehicles fonamentals que 
ha permès a SICOM fer realitat la seva aspiració de 
difondre la tasca de les associacions i persones que 
creuen i treballen per un món millor, amb les seves 
equivocacions i encerts. A ComRàdio dóna suport a 

la realització del programa Tots x Tots i ha impul-
sat d’altres programes emesos a Catalunya Cultura 
–“Catalunya Solidària”– i Ràdio Estel –“Sirocco”.

 Infiltrar-se al món de la televisió ha estat més com-
plicat. La seva preocupació per l’audiència o la utilit-
zació d’imatges ha fet més difícil obrir-s’hi camí. Amb 
tot, a la Televisió de Sant Andreu, primer, i a BTV, 
després, van cedir-nos espais per complir els nostres 
objectius.

 L’objectiu que va 
aplegar els primers mem-
bres del SICOM enca-
ra l’hem d’aconseguir. I 
potser no l’assolirem. La 
idea inicial va ser la con-
fecció d’una publicació 
de premsa escrita amb 
aquests ideals. Però re-
sultava massa car. No hi 

havia subvenció que fes possible aquesta aventura. 
De fet, totes les iniciatives que d’altres entitats o per-
sones han intentat tirar endavant en aquest àmbit 
han hagut de tancar la porta, més aviat o més tard. 
Sovint, molt aviat. Només algunes publicacions de ca-
ràcter bimestral o trimestral o els butlletins d’algunes 
ONGD han pogut sobreviure a aquesta aposta difícil.

 SICOM va començar l’any 2000 a commemorar el 3 
de maig, Dia Internacional de la Llibertat de Premsa, 

SICOM és una entitat que vol donar 
a conèixer als mitjans de comunicació 
com són els països del Sud i el treball 
que es fa al Nord a favor d’un món 
més just i equilibrat.
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amb la convocatòria a Barcelona de periodistes d’ar-
reu amb experiències o denúncies a fer pel que fa a 
la llibertat d’expressió o al respecte als Drets Humans 
als seus països d’origen. Així, amb motiu d’aquesta 
Diada, instituïda per la UNESCO, s’han fet jornades 
sobre la llibertat d’expressió a l’Àfrica, l’Orient Mitjà 
i el món àrab. També se’n va dedicar una a les dones 
periodistes i una altra al periodisme crític als Estats 
Units. La més recent, la del 2006, va permetre pre-
miar el treball del col·lectiu de periodistes colombi-
ans “Medios para la Paz”, als quals Casa Amèrica de 
Catalunya va concedir el primer Premi Catalunya a la 
Llibertat d’Expressió.

 Una altra iniciativa que ja ha sumat dues edicions 
és la Setmana del Llibre Solidari. El 2005 i el 2006, 
la sala d’actes del FNAC –El Triangle, a la plaça de 
Catalunya, a Barcelona– ha estat l’escenari d’aquestes 
setmanes, amb els autors que han gosat fer llibres on 
la cooperació al desenvolupament, la solidaritat in-
ternacional o el pacifisme són ingredients fonamen-
tals.

 El mateix escenari va servir perquè SICOM orga-
nitzés una Setmana dels Mitjans de Comunicació dels 
immigrants, que va servir per conèixer i difondre les 
apostes comunicatives dels col·lectius més actius dels 
immigrants africans, paquistanesos o llatinoameri-
cans que hi ha a la nostra societat.  
 
 D’altra banda, els representants de SICOM sempre 
estem disposats a participar en totes les tertúlies, con-
ferències o entrevistes que tinguin a veure amb la re-
lació entre els mitjans de comunicació i la informació 
sobre el Sud, les ONGD i les entitats i administracions 
implicades en el foment de la solidaritat internacio-
nal.

 Aquesta associació no disposa de carnets, però 
compta i ha comptat amb un ampli ventall d’amics 
i col·laboradors, sempre disposats a contribuir a tirar 
endavant els seus objectius. Té una junta, això sí, i cal 
recordar que el seu primer dirigent, Manuel Novoa, 
va morir víctima d’un càncer, sense poder veure fet 
realitat el seu desig de crear una publicació solidària 
amb el món i els més necessitats. Va dedicar moltes 
hores de la seva vida a intentar convèncer grans em-
preses que hi sortirien guanyant, si dedicaven el 0,7% 

dels seus ingressos a finançar 
projectes com aquesta revis-
ta.

 També cal esmentar l’eta-
pa de Josep Pont al capdavant 
de l’entitat, que ara presidei-
xo jo mateix, acompanyat 
per amics i amigues com ara 
Ramon Viladomat, Irene Boada, Rosa Maria Puig-Ser-
ra, Carles Suqué, Prócoro Hernández, Damià Caro, 
Roberto Daus, Elena Almirall, Idoia Estadella, Jessica 
del Moral, Quico Triola, Xavier Casanovas, Pere Cas-
cos, Mònica Costa, Esther Mira, David Dusster, Katia 
Orantes, Elisabeth Anglarill, Paco Martín, Patricia Es-
tévez i tantes altres persones que ens han ajudat o 
s’incorporen als nostres projectes.

 L’experiència acumulada en aquests 
anys de funcionament ens ha permès 
anar aprenent els mecanismes de rela-
ció entre periodisme i solidaritat. Hem 
conegut molta gent que ha optat per 
entregar les seves vides i energies a 
la causa de la cooperació amb els més 
desvalguts i, també, hem vist algun es-
pavilat que era només en aquest món 
de passada cap a destins menys altruis-
tes. Hem tractat amb moltes organitza-
cions no governamentals mogudes per 
un voluntarisme encomiable i hem vist 
com alguns espavilats feien “xiringui-
tos” d’aparença solidària per fer uns 
calerets basats en les subvencions que 
els donaven les administracions públi-
ques.

 I ara entrem en l’era Internet. Tot 
fa pensar que els propers esforços de 
SICOM tindran molt en compte el pes 
que està guanyant aquest relativament 
nou mitjà de comunicació, barreja de 
premsa escrita, ràdio i televisió alhora. 
Moltes frustracions de les associacions i 
persones que no troben qui els escolti 
als mitjans de comunicació tradicionals 
s’esvaeixen amb la força que pren la 
xarxa d’Internet. Si els diaris, les ràdios 
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o les televisions diuen que no els interessen els pro-
jectes i les experiències dels solidaris que volen cana-
litzar les seves denúncies, se les trobaran penjades a 
la xarxa. Cada cop més són els mitjans que esmenten 
fonts extretes d’Internet. És un mitjà que té defectes. 
Evidentment, entre aquests defectes hi ha la dificultat 
d’accés que encara perju-
dica a tantes comunitats 
empobrides.

 Però la gent que té 
interès a saber què està 
passant al Sudan, a la 
Nicaragua que acaba de 
triar nou president o al 
Iemen on han empreso-
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La ràdio ha estat un dels vehicles 
fonamentals que ha permès a SICOM 
fer realitat la difusió de la tasca de 
les associacions i persones que 
treballen per un món millor.

nat un periodista per publicar les famoses vinyetes 
contra Mahoma comença a tenir més opcions que les 
convencionals.

 SICOM no renuncia a la idea de fer una revista que, 
en paper, parli del Tercer Món i de la gent solidària, 

però tampoc no renunci-
em a cap mitjà per contri-
buir a la tasca d’entendre 
més bé aquest món injust 
en què vivim i, si pot ser i 
ens deixen, ajudar a fer-
lo millor.
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Stéphane Etcheverry
s.etcheverry@voila.fr
secció sindical de la UGT de Sitel 

 Des de ja fa més d’un any i mig fem, des de la 
secció sindical de la UGT de l’empresa Sitel Ibérica, a 
Barcelona, un projecte de comerç just. L’empresa Sitel 
és una empresa de telemàrqueting, present no només 
a l’Estat espanyol, sinó també a altres països d’Euro-
pa, als Estats Units, al Marroc, a Colòmbia, a l’Índia. 
Aquí a Catalunya, i més concretament a Barcelona, 
hi treballem actualment unes 2.000 persones de més 
de 25 nacionalitats: s’hi parlen unes 13 llengües com 
a eina de treball. Malauradament, no existeix encara 
cap comitè d’empresa europeu.

 El sector de telemàrqueting és un sector de molts 
moviments de personal i molta gent només hi passa 
uns quants mesos per necessitats empresarials o per 
voluntat pròpia del treballador o treballadora. La 
meitat d’aquestes 2.000 persones, segurament,  no hi 
eren quan va començar el projecte. Malgrat això, el 
projecte continua viu.

 Diem “malgrat això”, perquè, si es parla d’un pro-
jecte, ens hem de referir a una certa continuació en 
el temps i aquesta continuació el que necessita és, 

també, una presència efectiva de persones interessa-
des. Per la forta mobilitat de personal a l’empresa i 
les seves fortes diferències, pot resultar encara més 
difícil de continuar un projecte que pot semblar fora 
de lloc si no hi ha cap suport i cap resposta per part 
dels treballadors, els interessats: hi ha, efectivament, 
13 llengües, entre 15 i 20 serveis, en 4 o 5 centres de 
treball, s’hi treballen 24hores en 4 torns...

 Però creiem que, en tot cas, el projecte no s’acaba 
a les portes de l’empresa: el que torna a casa seva el 
pot comentar i el que canvia d’empresa també. Vam 
dissenyar el projecte d’aquesta manera per aquestes 
raons, entre d’altres.

 La secció sindical ella mateixa va sofrint aquesta 
mobilitat durant tot el seu mandat a imatge dels tre-
balladors que representa: els 14 d’ara no són els 14 
d’un any enrere ni els de demà.  Malgrat tot això, el 
projecte continua viu.

 El projecte va néixer la primavera del 2005. Si exis-
teix a la UGT de Catalunya, a la Fundació Comaposa-
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Cooperació des d’una secció 
sindical de la UGT
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da o a l’Avalot l’àrea de 
Cooperació, per què des 
d’una secció sindical no es podia fer també coopera-
ció sindical?

 Els operadors passen entre 5 i 8 hores del seu 
temps a l’empresa diàriament. També és a l’empresa 
que molts de nosaltres ens relacionem amb gent amb 
qui igual no ens relacionaríem fora. L’empresa en ella 
mateixa és una xarxa de contactes enorme. I si hi pas-
sem tant de temps, també pot ser un lloc, entre d’al-
tres, on es poden passar missatges diferents o nous.

 La secció sindical o el comitè d’empresa defensen, 
tradicionalment, els interessos dels treballadors que 
representen. Però no se’ns explica pas constantment 
que vivim en un món globalitzat? No se’ns parla pas 
constantment de les deslocalitzacions que sofrim? 
No se’ns mostren pas constantment els “cayucos” de 
l’Àfrica?

 Doncs, com a agent social, la secció sindical va 
decidir d’actuar a la seva manera i amb els seus mit-

jans. Simplement, donar 
l’oportunitat als treballa-

dors d’apropar-se a les realitats d’aquest món a través 
del seu consum des de la feina.

 Com vam decidir fer-ho? Cada mes, més o menys, 
es passa un comunicat per recordar a tots els que ho 
han oblidat o els que acaben de començar a treballar 
que a Sitel la secció sindical de la UGT s’ha proposat 
donar suport als treballadors del Sud de la següent 
manera. Cadascú pot passar una comanda de pro-
ductes de comerç just (el llistat d’aquests productes 
també es distribueix): no hi ha mínim ni màxim de 
compra. Quan s’arriba a la data de la comanda, des 
de la secció sindical, passem una comanda de grup a 
la ONG que vam triar (en aquest cas, la Xarxa de Con-
sum Solidari).

 Fer la comanda una vegada al mes permet de 
regenerar el projecte regularment: degut a la forta 
mobilitat de personal, el ritme mensual ens ajuda a 
sensibilitzar més gent. Finalment, és com si cada mes 
naixia un nou projecte: cada comanda és la prova que 

Des de la secció sindical de la UGT de 
l’empresa Sitel, fem un projecte de 
comerç just.
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 Hi ha gent, efectivament, que es pensen que 
això no és útil, que això no ho hauria de fer una 
secció i que no hi tenen cap interès. Però n’hi ha 
molts que sí que han comprat, n’hi ha molts que 
han demanat informació, que ho han comen-
tat: unes 100 persones ja han passat comanda 
per aquest mitjà. No es tracta de consumir molt, 
sinó de consumir bé, no de vendre, sinó de sen-
sibilitzar.

 El comerç just és la defensa de drets laborals, 
d’uns preus justos (tu pagues el que ha treballat 
de debò el pagès del Sud o del Nord), del res-
pecte al medi ambient, d’uns salaris dignes i de 
la igualtat d’homes i dones... A nosaltres això 
ens recorda l’acció del sindicat i en cap cas i en 
cap moment ens va semblar contradictori amb 

la nostra tasca purament 
de defensa dels interessos 
dels nostres company@s.

 En el nostre cas, vam ele-
gir aquesta via i no una 
altra perquè sí, perquè 
ens venia de gust, perquè 
era fàcil de fer i perquè la 

mida de la nostra secció ens ho permetia. Igual 
des d’altres seccions, altres tipus d’acció es fa o 
es podria fer. Idees no falten: voluntat igual sí. 

 Al principi, alguns no es creien que funciona-
ria. Però la realitat és que ara deixarà de funcio-
nar quan els treballadors ho decidiran... o quan 
tot el comerç del món sencer serà just.

 De moment el projecte acaba de començar i 
continua viu.

funciona l’acció que ens vam proposar posar en marxa fa 
un any i mig.

 L’únic que fem realment és d’intermediari entre el 
treballador que necessita un quilo de sucre o que li vol 
regalar a la seva mare un sabó artesanal i la ONG especi-
alitzada en aquesta qüestió.

 No venem res: el paper d’una secció sindical no és 
aquest. Els que venen són els de la ONG i els pagesos i 
artesans del Sud. La secció sindical els dóna suport com 
el treballador que ens passa comanda.

 En temps sindical, aquesta acció representarà un 2% 
de tot el nostre temps: la redacció del comunicat una 
vegada al mes, la impressió (que fa la fotocopiadora), 
la distribució del comunicat (paral·lelament contestem 
a consultes d’ordre pro-
fessional al mateix mo-
ment), la recepció de 
les comandes dels tre-
balladors, la comanda 
a la Xarxa de Consum 
Solidari, la distribució 
dels productes rebuts i el 
pagament de la factura.  
Només el 2%!

 Aquest aspecte –el temps que hi dediquem– és pel 
que hem de justificar-nos molt sovint: les crítiques que 
es reben es basen en la creença que dedicar un sol minut 
a tot això és una pèrdua de temps en la lluita pels inte-
ressos dels treballadors. Tampoc no és una crítica molt 
nova: al carrer s’hi sent la mateixa cançó. La resposta do-
nada intenta de conscienciar l’interlocutor sobre el nos-
tre concepte de solidaritat i d’acció sindical.  No sabem 
sincerament fins a quin punt arribem a convèncer de la 
seva utilitat fins que se’ns passi comanda.

Barrejar l’activitat d’una secció sindi-
cal i el comerç just és un exemple de 
cooperació a petita escala.
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La presó de dones de Kabul

 Chiquinho (novel·la de Baltasar Lopes, editada 
aquí per La Campana) va ser una obra literària consi-
derada patrimoni de la humanitat per la UNESCO. En 
llegir-la, ens adonem que els fets que van passar a les 
illes de Cap Verd fa dècades poden explicar avui dia 
la immigració procedent de l’Àfrica Occidental. 

 La sequera, la fam i l’èxode rural que van patir els 
habitants d’aquestes illes de la costa africana repre-
senten la seqüència tràgica que segueixen avui dia 
altres països de l’Àfrica subsahariana. 

 El cant melancòlic de les illes de Cap Verd, encap-
çalat internacionalment per la cantant Cesaria Evora, 
ens ho transmet prou bé. És el cant de qui s’enyora, 
perquè es veu obligat a partir. És el cant d’esperança 
de qui s’allunyà mar endins, obligat per la fam.   

 La cultura de les illes és una cultura de fusió entre 
el continent africà i l’europeu. Mestissatge d’esclaus 
negres i senyors blancs.

 En Chiquinho representa la vida de molts dels jo-
ves criolls de les illes. Joves que es debaten entre res-
tar esclaus de l’aixada a Cap Verd o fer-se a la mar 
com a mariners o emigrants. La decisió no és fàcil; les 
illes tiben molt. Els infants creixen entre dos móns: el 
de la vida real i rural, fornida d’històries d’avantpas-
sats i esclaus, narrades pels vells,  i l’imaginari i llunyà, 
que arriba a les illes a través de les cartes dels parents 

emigrats a Amèrica o a Europa. L’aixada o el somni 
d’Amèrica.

 No plou. La sequera avança. La fam ho envaeix tot 
i el poble passa gana. Moren les criatures i els vells. 
La terra, castigada per la manca de pluja, ja no dóna 
fruit, ja no pot alimentar la seva gent. L’única espe-
rança són els pescadors i els parents que han anat a 
treballar a les fàbriques d’Amèrica. Benvinguts siguin 
els seus diners i els seus regals! 

 Es plora els que no tornen, els que moren lluny 
de les illes, els que han tingut la sort d’anar a esco-
la i marxen fora a estudiar. Quina tristor senten les 
àvies, les mares i les dones! Pels carrers de les illes de 
Cap Verd només es veuen dones, criatures i vells. Els 
homes adults s’aventuren a emigrar. Cal guanyar el 
jornal per mantenir la família.   

 Darrerament, les illes de Cap Verd s’han conver-
tit en destí turístic. Els emigrants jubilats retornen a 
casa. Mariners i treballadors de la indústria manufac-
turera construeixen de nou les seves cases o s’inicien 
com a empresaris de l’hoteleria amb els dòlars o els 
euros guanyats a l’estranger. Quin millor reclam per 
emigrar que aquest? 

 Aquest llibre és un testimoni del passat i del pre-
sent de l’Àfrica. 
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Àngel Miret i Serra
angelmiret2@yahoo.es

vicepresident de la Fundació Comaposada

 El llibre, publicat per Edicions Bellaterra, sorprèn, 
diverteix, inquieta en algun moment i es llegeix d’una 
tirada, malgrat les frases llargues i la lletra petita. 
Una breu introducció ens explica un seguit de curi-
oses anècdotes i d’aventures de l’autor a Vilanova i 
la Geltrú, a Gósol, a Barcelona i a Madrid, que ens 
ofereixen una visió precisa, plena d’humor i d’ironia, 
d’una Espanya de postguerra pobra i militaritzada, 
profundament inculta, en què l’agònic manteniment 
de les darreres colònies espanyoles a l’Àfrica obeïa a 
les escorrialles ideològiques d’un imperi que només 
existia en els somnis dels capitostos del règim.

 El llibre adquireix un valor documental veritable-
ment rellevant, de caràcter sociològic i històric, a par-
tir del moment en què l’autor aterra al Marroc i pren 
possessió del càrrec de metge a la kabila de Tleta de 
Beni Ahmed, a la demarcació de Xauen, una regió 
molt pobra, endarrerida fins a extrems inimaginables 
avui dia, on els desplaçaments només es podien fer a 
peu o amb cavalleria i on la terrible mortalitat infan-
til impedia el creixement de la població, malgrat l’alt 
nombre de naixements.

 El Dr. Miret ens descriu amb precisió la situació de 
l’estructura sanitària del país, que era aleshores rudi-

mentària i matussera. Un país on els sanadors provo-
caven més morts que altra cosa, malgrat que l’autor 
descriu inexplicables curacions provocades, possible-
ment, per la força de les conviccions religioses o per 
les creences en llegendes i mites ancestrals. Les dones 
patien una discriminació institucional i social tan gran 
que la seva vida vorejava la pura esclavitud.

 En Taahami, un vell i savi alter ego de l’autor, apa-
reix, de tant en tant, seré i sentenciós, per oferir-nos 
les seves reflexions i denúncies: malbaratament de 
béns per part d’Occident, esclavitud i abús sobre els 
pobres, cobdícia i orgull, el terrible egoisme i la man-
ca de solidaritat d’Europa i la irresponsabilitat de les 
persones. No refusa les reflexions sobre la vida des-
près de la mort i, fins i tot, les cultes referències a 
Sartre, l’Eclesiastès i els seus dubtes existencials sobre 
l’evolució de l’espècie humana.

 El rerefons d’aquest llibre apassionant rau en dues 
de les sentències que encapçalen els diferents capí-
tols (“No li diguis a qui et demana: avui no, demà 
t’ho donaré” i “No podràs evitar l’infortuni, però el 
podràs vèncer”) i en l’anècdota que remarca l’abat 
de Montserrat al final del pròleg. Llegiu-la. Pietat i 
resistència. Amor i conviccions en estat pur.

Crònica d’un metge
 al Marroc (1954-1958)
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La presó de dones de Kabul

 La millor manera d’entendre què és el desenvolu-
pament sostenible –del qual tant es parla en l’àmbit 
de la cooperació– és conèixer un cas de desenvolupa-
ment totalment insostenible. El documental El mal-
son de Darwin, del director austríac Hubert Sauper, 
ens porta a Tanzània per conèixer el cas de la perca 
del Nil.

 A finals dels anys 50, la van introduir per a la pesca 
esportiva a les aigües del Llac Victòria. Des de llavors, 
aquest peix, immens, que arriba fàcilment als 50 qui-
los, ha fet estralls en la biodiversitat del llac. Es tracta 
d’un peix carnívor, extremadament voraç, que s’ha 
multiplicat tant que ha provocat l’extinció de moltes 
espècies. El desequilibri en l’ecosistema té com a con-
seqüència fatal la disminució del nivell d’oxigen de 
les aigües. En poques dècades, la perca està acabant 
amb milers d’anys d’evolució de la vida del llac.

 Però la introducció de la perca té altres conse-
qüències negatives: la gran demanda internacional 
d’aquest peix ha transformat bruscament l’economia 
local. La pesca de subsistència s’ha transformat en 
pesca per a l’exportació internacional. Des dels anys 
80, inversors estrangers, amb ajuda de la Unió Euro-
pea, el Banc Mundial i l’FMI, van establir una pesca in-
dustrial: vaixells amb motor, fàbriques processadores 
de peix i una logística per a l’exportació. Cada setma-
na, avions de càrrega procedents d’Ucraïna, Holanda 

i Bèlgica aterren a l’aeroport de Mwanza per empor-
tar-se 400 tones de filets de Perca del Nil cap a Europa 
i Àsia. 

 Malgrat l’abundor de peix, milions de persones de 
Tanzània pateixen pobresa i desnutrició. Els pesca-
dors artesanals no poden pescar les espècies autòcto-
nes. Els consumidors locals no poden comprar perca, 
perquè la demanda estrangera n’ha encarit el preu. 
Només el cap i les espines de la perca, les deixalles de 
la indústria pesquera, alimenten la gent corrent de 
Tanzània.

 Hubert Sauper ha retratat tots els afectats per la 
perca: els pescadors, els fills dels pescadors que es 
droguen als carrers de Mwanza, les prostitutes, els 
pilots d’avions estrangers que transporten el peix, els 
empresaris de les fàbriques processadores, els repre-
sentants de la Unió Europea que alaben els bons re-
sultats de la indústria pesquera.

 Com pot imaginar aquest desastre, ecològic i eco-
nòmic, el consumidor europeu que compra perca 
del Nil, potser amb un altre nom, a la peixateria del  
barri? Potser pels seus preus relativament barats? En 
qualsevol cas, si voleu saber què es pot fer per no 
contribuir a aquesta expoliació, no deixeu de consul-
tar el web  www.noetmengiselmon.org. 
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Anna de los Riscos
avalot@catalunya.ugt.org

Avalot-Joves de la UGT de Catalunya

La presó de dones de Kabul

 Rwanda va ser colònia alemanya fins el 1918. 
Bèlgica es va fer càrrec de la seva administració des-
prés de la Segona Guerra Mundial, i va lliurar l’hege-
monia a l’ètnia tutsi, que controlava completament 
els camperols hutus. Aquest fet va desencadenar tres 
situacions clau per entendre el conflicte entre hutus i 
tutsis: la violència ètnica, un cop d’Estat dels hutus el 
1961 i l’èxode massiu de tutsis.

 Hotel Rwanda és el primer llargmetratge que re-
flecteix el genocidi registrat a Rwanda el 1994, una 
matança ràpida i cruel (gairebé un milió de persones 
assassinades en cent dies), vista a través dels ulls de 
Paul Rusesabagina, gerent del Mille Collines, un hotel 
de quatre estrelles a Kigali (capital de Rwanda), que 
va salvar de la massacre a més de 1.200 rwandesos, 
convertint l’hotel  en un camp de refugiats.

 La historia s’inicia l’abril del 1994, després de la 
mort del president  Juvenal Habyarimana en un mis-
teriós accident aeri, fet que va ser utilitzat pels ex-
tremistes hutus com a excusa per iniciar el genocidi 
contra la població tutsi i els hutus moderats.

 Aquest gerent d’hotel  és dut a actuar per les cir-
cumstàncies, donat que la seva dona, els fills i els fa-
miliars més propers pertanyen a l’ètnia tutsi. D’Hotel 
Rwanda s’ha de destacar, també, la interpretació de 

Don Cheadle i Sophie Okonedo, en el paper de la 
seva dona,Tatiana.

 Cheadle protagonitza un home depassat per les 
seves obligacions familiars, comunitàries i professio-
nals. Paul, el seu personatge, es proposa —i així ho 
compleix— mantenir la dignitat i el comandament 
de l’hotel que li ha estat encomanat. 

 No és un home que es qüestioni la seva responsa-
bilitat històrica; fa servir els seus contactes el millor 
que pot i s’imposa amb intel·ligència i diplomàcia, 
enmig d’un munt de bàrbars i d’ignorants.

 Aquesta pel·lícula fa una mirada pudorosa, però 
també denunciadora, d’una societat que es mou úni-
cament pel benefici que pot obtenir. Vet aquí la cor-
rupció de les autoritats internacionals o dels propis 
mandataris rwandesos, de la qual se serveix el prota-
gonista per guanyar-se aliats, davant de futurs pro-
blemes o per salvar més d’una vida.

 No són diferents els països occidentals que apro-
fiten aquest odi ancestral per donar sortida a la seva 
indústria d’armaments, que abandonen un país quan 
ja no els proporciona beneficis o no és prou impor-
tant per defensar en aquest país els drets humans. 

Hotel Rwanda
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 La nostra és una revista de pensament polític, so-
lidaritat, cooperació i relacions internacionals. Quan, 
fa set anys, vam concebre aquesta revista que avui és 
ONGC, teníem clar quin era el nostre objectiu: ser un 
mitjà de comunicació. També volíem ser la veu dels 
qui tenen pocs espais per expressar-la, també volíem 
ser un espai d’expressió política, també volíem obrir 
finestres a propostes de transformació social… però, 
abans que res, volíem ser un mitjà de comunicació. Un 
mitjà nou, que us pugui servir per completar el vostre 
univers informatiu. Volíem –i volem– ser altaveu de 
propostes d’entesa i d’encaix entre el Nord i el Sud i, 
evidentment, sabem que això passa per interpretar i 
mirar d’entendre el món en què vivim. 

 Fem set anys i, tot i que no és costum celebrar els 
setès aniversaris, nosaltres ho hem fet. Per què no? Si 
precisament des d’aquestes planes hem mirat de pro-
posar òptiques i prismes nous –o antics oblidats– per 
mirar el món que ens envolta i que estem convençuts 
que cal millorar... Veus noves o veus silenciades, or-
ganitzacions conegudes i necessàries i organitzacions 
desconegudes i igualment necessàries; escenaris co-
neguts des de la superficialitat on cal inventar nous 
codis d’entesa i escenaris desconeguts amb els quals 
cal dialogar i entendre’s.

 I sempre, ja ho sabeu, des la radicalitat. La radica-
litat entesa com la voluntat d’anar a les arrels profun-
des de les qüestions, dels conflictes, de les tradicions 
i de les inèrcies. Perquè, al capdavall, per dir que les 
ONG som bones, netes i endreçades ja tenim els díp-
tics pulcres i bondadosos i –les que s’ho poden i volen 
permetre– els anuncis ensucrats, que acaben per em-
bafar la ja embafadora –i feliçment superada– cam-
panya nadalenca.

 Avui celebrem set anys i, des de demà, continua-
rem fent, amb tot el rigor i la professionalitat de què 
som capaços, la mateixa feina que ens vam imposar 
ara fa set anys: ser un espai de discussió i de reflexió 
sobre els principals reptes de la cooperació catalana 
i, per extensió, de les polítiques internacionals de 
Catalunya.

 Com a novetat, i per acabar de descol·locar aquells 
que, gràcies a l’autoodi, ens situen en el provincianis-
me i la curtedat de mires del país petit, ONGC ofereix 
a partir d’aquest número resums en anglès i en espa-
nyol. No fos cas que no ens entenguessin.

ONGC
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La presó de dones de Kabul

 Els fanàtics odien la llibertat i, per tant, odien la 
literatura. Integristes islàmics, l’any 1994, van malferir 
Naguib Mahfuz, l’escriptor més notable de la litera-
tura àrab, mereixedor del premi Nobel l’any 1988, i 
que ha mort fa pocs mesos al Caire, a 95 anys d’edat. 
Llegir Naguib Mahfuz, però, no és només una manera 
de fer la guitza als fanàtics, sinó que és sobretot assa-
borir l’obra d’un dels millors autors de les literatures 
del Sud.

 Arrelat al país del Nil, les novel·les de Naguib Ma-
hfuz poden agrupar-se en dos blocs: les situades a 
l’Egipte faraònic i les que tenen com a escenari l’ac-
tual societat egípcia. Gràcies sobretot a l’editorial va-
lenciana Bromera, cada cop disposem de més llibres 
de Naguib Mahfuz en català, com ara el que avui co-
mentem, Akhenaton, el rei heretge. 

 És una novel·la coral, perquè té setze personatges, 
però només dos d’omnipresents. L’un fa de cronista 
i és clarament un personatge de ficció: el jove Miri-
mon –meitat periodista, meitat historiador i una mica 
policia, en una època en què no hi havia ni periodis-
tes ni historiadors ni policies– que escoltarà fins a ca-
torze versions diferents sobre la vida i la mort del rei 
heretge, inclosa la versió de la reina Nefertiti. L’altre 
personatge omnipresent és, paradoxalment, el gran 

absent, el faró difunt, Akhenaton. La seva veu només 
ens arriba a través de les versions contradictòries de 
les catorze persones que més el van tractar. 

 L’estructura narrativa és d’allò més senzilla: un pri-
mer capítol en què sorgeix la vocació de Mirimon de 
saber la veritat sobre Akhenaton i catorze capítols 
més, dedicats a les catorze visites que fa el jove als ca-
torze principals testimonis de l’existència d’Akhena-
ton. Naturalment, Mirimon no descobrirà la veritat, 
sinó catorze veritats mentideres a partir de les quals 
podrem construir-nos la nostra pròpia història com a 
lectors.

 Tot i que, de fet, més que saber el que va passar 
de debò, el que acabarà interessant-nos més seran 
els interrogants que planteja l’aventura espiritual 
i política d’aquest faraó singular, que realment va 
impulsar a l’antic Egipte una revolució religiosa –de 
caràcter monoteista– i alhora una revolució política 
–pacifista. Totes dues acabarien literalment esborra-
des amb la seva mort. I la nova capital de l’imperi, 
que ell havia fet edificar, restaria abandonada. Inter-
rogants hem dit. Sí. Interrogants vigents a qualsevol 
època. Com ara aquest, que trobem a la pàgina 68: 
“L’amor i prou, pot garantir el manteniment de l’or-
dre?”.  

Akhenaton,
el rei heretge
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La presó de dones de Kabul

 El llibre “Terrassa solidària: la cooperació terras-
senca amb  el Sud (1995-2006)” podria ser una novel-
la d’aventures: un grapat de rostres pàl·lids passejant 
per l’Àfrica negra. Podria ser una novel·la d’horror: 
els mateixos rostres pàl·lids passejant ara per les runes 
del tsunami a Sri Lanka, de l’huracà Mitch a Nicaragua 
o dels aiguats a Tinduf. També podria semblar una 
novel·la bèl·lica, si mirem alguna de les fotos de la 
biblioteca de Sarajevo atacada amb bombes. Però no 
és cap d’aquestes coses i és totes elles alhora.

 L’ex-tintorer, periodista sempre, i des del 1996 tèc-
nic responsable de la Unitat  de Solidaritat i Coopera-
ció i secretari d’aquest Consell Municipal, Jaume Valls 
i Vila, conegut arreu com “el hombre de la pipa”. En 
Jaume, que amb el barret d’explorador, sembla més 
un retrobat Livingstone que un veterà i motivat fun-
cionari. Amb la seva bonhomia, però també amb la 
vehemència necessària. Ens porta amb aquest llibre 
no tan sols un recull dels projectes fets fins ara, des 
de Terrassa Solidària, en els darrers deu anys. També 
ens recorda com tots els que formem part del Consell 
de Cooperació hem anat aprenent plegats, fent un 
pas enrere ahir i tres endavant avui, per aconseguir 
fer una cooperació més enriquidora, més justa i més 
justificable.

 Efectivament, Terrassa va ser dels primers ajunta-
ments que es va atrevir per ell mateix a desenvolupar 
projectes de cooperació, sense deixar de banda els 
projectes del Fons Català de Cooperació.
  
 La reivindicació terrassenca amb la campanya del 
0’7% l’any 1994 podem dir que va ser el tret de sor-
tida. Terrassa, l’Ajuntament, les entitats, la societat 
en conjunt, es posen en marxa. Tot i que fins l’any 
1996 no es crea el Consell de Cooperació, l’any 1995 
ja disposem en el pressupost municipal d’una parti-
da específica destinada a la cooperació internacional. 
Amb els diners de tots els terrassencs, s’han construït 
escoles, pous d’aigua, biblioteques, hospitals...

 Nens i nenes de Nikopol, Sam-Sam, Tecoluca, Ota-
valo o de Chiclayo. Dones de Chiapas, de Tetuan, 
de San Oman, Touba, Azuay o Bobo-Doulasso. Tot i 
sabent que encara ens queda molt camí a recórrer, 
han gaudit d’unes millores substancials. De nord a 
sud, d’est a oest, semblaria que aquests nens i nenes, 
aquestes dones i aquests homes, que han rebut la so-
lidaritat terrassenca, no tenen res en comú. Però ho 
tenen, i tant que ho tenen: Terrassa solidària... Per 
molts anys!
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Mentre els europeus consumim una mitjana de 200 
litres diaris d’aigua i els nord-americans 400, milions de 
persones del Tercer Món sobreviuen amb només 5 litres 

d’aigua al dia.

(PNUD: Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament) 

Il·lustració: Clara Tudela
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