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COOPERACIÓ SINDICAL INTERNACIONAL

 Fa pocs dies que celebràvem, curiós terme irònic, 
la caiguda del banc Lehman Brothers. En ella mateixa 
aquesta entitat bancària va suposar un símbol, reco-
llit ràpidamente pels saurins de la iconografia con-
temporània, de l’inici de la Crisi especulativa que ens 
queia al damunt.

 Es començava a albirar una recessió cruel i intensa, 
que no tenia parangó des de la Segona Guerra Mun-
dial, tota ella fruit de mutacions financeres, d’experi-
ments economicistes que es van convertir per als ma-
teixos defensors del Neo-liberalisme en la seva pròpia 
Nèmesi. Mentre els ciutadans assistien estranyats, més 
endavant espantats, a com les seves hipoteques i prés-
tecs s’havien convertit en la droga dels diners fàcils.

 Però això és ja història.Hem  assistit fa uns me-
sos al congrés del nostre sindicat, el debat de drets 
i marcs laborals internacionals van ser elements pre-
sents i manifestos; en aquests debats està latent la 
necessitat de reaccionar enfront de la Crisi, defensant 
als que sempre perden més, a la majoria de la pobla-
ció, a treballadores i treballadors, en actiu o no, que 
han assistit a l’enfonsament d’un model, un model 
econòmic independent i sense control democràtic.

 Una idealització i deïficació del Mercat, una cosa 
que vells falcons com Irving Kristol, Nathan Glazer o 
el senador Daniel Patrick Moynihan es van encarre-
gar de cuinar durant la dècada dels setanta i que van 
regnar durant les hègires de Reagan i els Bush pare 
i fill. Desregulacions econòmiques, temps de casinos 
financers, velles idees que ens han fet caure en el 
caos. 

 I a això anem, de nou les rendes dels treballadors, 
el múscul de l’Estat ha equilibrat momentàniament  
la força dels quatre pilars de l’Estat del benestar sos-
tenint l’agonitzant banca, parafrasejant a Vicenç Na-
varro, algú molt benvolgut per la UGT i del que tant 
hem après. L’Estat salvant a la banca del caos. Però, 
oblidarem la lliçó, tornarem a incentivar a especu-
ladors, incentivant a la plantilla elitista com van fer 
les financeres Citigroup o JP Morgan des del 2006 al 
2008? Convé que tantes paraules i que tants gestos, 
profèticament avançades des dels nostres congressos 
no quedin en no res. Si oblidem les lliçons d’aquest 
període, encara inacabat, tota l’estratègia d’Objec-
tius del Mil·lenni, de cooperació econòmica i sindical 
on quedarà...? 

editorial
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Sobre desigualtats
i repetició d’errors
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 Els dies del 20 a al 23 d’abril, la UGT de Catalunya 
va celebrar al Fòrum de Barcelona el seu 13 congrés. 
En el marc d’aquest, es va celebrar la 3ª Trobada in-
ternacional de sindicalistes, en el marc de les jornades 
de treball de la qual es va aprovar la Declaració de 
Barcelona.

 Les delegacions provinents del País Basc, França, 
Itàlia, Israel, Alemanya, el Marroc, Andorra, Algèria, 
Tunísia, el Perú, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, 
Costa Rica, Panamà i Palestina van seguir una agenda 
molt ajustada, en què hi havia previstes no només ses-
sions de feina, sinó també alguna visita cultural arreu 
de Catalunya per conèixer una mica més el territori.

 Concretament, van visitar l’empresa SEAT, on 
no només van tenir l’oportunitat de visitar les 
instal·lacions, sinó també de debatre en profunditat 

amb alguns membres de la secció sindical els reptes 
als quals s’enfronta el sindicat en una empresa tant 
gran, l’organització del treball en temps de crisi i els 
reptes del sector automobilístic en la nova situació 
europea i mundial. També van assistir a una recepció 
oferta per l’Ajuntament de Terrassa i una altra oferta 
per l’Ajuntament de Viladecans.

 Destaca la sessió de treball que es va dur a terme 
amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolu-
pament, per tal d’aprofundir els projectes que Cata-
lunya està duent a terme en aquests països, no només 
en allò que fa referència a qüestions de contingut, 
sinó també a elements metodològics i d’avaluació de 
resultats. 

 El dia 22 i fruit del treball de 31 sindicalistes provi-
nents de 16 països es va aprovar la Declaració de Bar-
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celona, un manifest que es compromet a fer del tre-
ball digne una de les seves principals preocupacions 
de lluita, a participar en tots els 
espais de negociació col·lectiva 
i a promoure la igualtat i la no 
discriminació en tots els àmbits 
on tinguin incidència els sindi-
cats.  

 El text va afegir a última 
hora una esmena que feia re-
ferència al compromís dels 
sindicats per incloure dintre 
de les nostres reivindicacions “la defensa de tots els 
treballadors i treballadores, independentment de si 
són nacionals o estrangers”. També es va fer referèn-
cia a la importància de les centrals sindicals interna-
cionals per tal d’actuar de manera coordinada en un 

món global i la importància d’accions tan destacades 
com la que es va dur a terme per primera vegada el 7 

d’octubre del 2008, dia 
en què la CSI va mobi-
litzar totes les organit-
zacions en defensa del 
treball digne.

 La Declaració va ser 
llegida durant la clo-
enda del congrés pel 
company de la UGT 
d’Algèria El Hachemi 

Benmouhoub, que va rebre forts aplaudiments. Tot 
seguit, Luis Alberto Lara, del Sindicat Nacional de 
Treballadors de la Salut de Guatemala, va adreçar 
unes paraules a la sala en nom de tota la delegació 
internacional assistent al congrés. El seu discurs, amb 

Volem el reconeixement dels 
sindicats com a interlocutors 
imprescindibles per al progrés 
econòmic i social.   

reflexions
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drets entre els treballa-
dors independentment 
del seu origen.

 Cal destacar el fet que 
Josep Maria Àlvarez, se-
cretari general de la UGT 

de Catalunya, i Wael Natheef, secretari regional de 
la Federació General dels Sindicats Palestins de Jericó 
(PGFTU), van signar un conveni de col·laboració per 
tal d’aprofundir en la cooperació i fer més estrets els 
llaços de cooperació i amistat entre els treballadors de 
Palestina i Catalunya. L’objectiu d’aquest conveni és 
establir un marc en el qual treballar en els següents 
àmbits d’actuació: formació, comunicació, cultura, 
joventut i dona, promovent accions com el desen-
volupament de la formació dels quadres sindicals 

un fort contingut ètic i so-
cial, va fer recordar a tots 
els delegats i delegades 
assistents a la clausura el 
perill que encara corren 
alguns sindicalistes arreu 
del món per defensar els 
seus drets laborals i la necessitat de la solidaritat in-
ternacional, element intrínsecament lligat als movi-
ments de lluita obrera des dels orígens.

 Com a aspecte rellevant podem dir que represen-
tants del sindicat israelià i del sindicat palestí van 
participar de manera activa en les jornades de tre-
ball, demostrant que és possible treballar de manera 
conjunta en temes essencials per als sindicats com 
són els drets de mobilitat, salari digne i igualtat de 

 Volem fer del treball digne la  
nostra principal preocupació i   
reivindicació en benefici del conjunt 
de la societat.  

6
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d’ambdues organitzacions, l’establiment de canals 
d’informació permanents, el desenvolupament de 
la cultura de la pau i el diàleg social en tots els ni-
vells i estructures sindicals o el suport a les políti-
ques de plena ocupació, entre d’altres.

 Les exigències bàsiques que estableix  la Decla-
ració són:

1. La implementació d’una política econòmica 
per garantir la plena ocupació i la millora del 
nivell de vida.

2. Una nova arquitectura internacional, al ser-
vei de les classes treballadores. 

3. El reconeixement dels sindicats com a inter-
locutors imprescindibles per al progrés econò-
mic i social.   

4. La justa distribució dels fruits del progrés i 
un salari que permeti una vida digna als treba-
lladors i treballadores. 

5. La protecció adequada de la vida i la salut 
dels treballadors i treballadores en totes les 
ocupacions.

6. La instauració de sistemes de seguretat so-
cial que garanteixin uns ingressos bàsics i una 
assistència mèdica universal. 

7. La garantia d’una aplicació efectiva de la 
igualtat d’oportunitats per a tothom en l’accés 
a l’educació, a la formació professional i al 
mercat de treball. 

8. La ratificació i el compliment de les con-
vencions internacionals de l’OIT, de manera 
prioritària les Normes Fonamentals del Treball 
relatives a la llibertat sindical, la negociació 
col·lectiva, la no discriminació, el treball forçós 
i l’eradicació del treball infantil.

9. La democratització del món del treball, 
mitjançant l’enfortiment del diàleg social i la 
participació dels treballadors i treballadores 
en tots els àmbits de presa de decisions nacio-
nals i internacionals.

 Per tal d’assolir tots aquests objectius i avançar 
de manera corresponsable en una globalització 
socialment, econòmicament i culturalment soste-
nible, els sindicats signants, es van comprometre 
a: 

•	 Fer	del	treball	digne	la	nostra	principal	pre-
ocupació i reivindicació en benefici del con-
junt de la societat.  

•	 Participar	 de	 manera	 activa	 i	 constructiva	
en tots els espais de diàleg social i negociació 
col·lectiva, tot enfortint la democratització de 
les relacions laborals. 

•	 Promoure	 la	 igualtat	 i	 la	no	discriminació	
en tots els àmbits d’incidència dels sindicats, 
també en el funcionament intern. 

•	 Cooperar	amb	els	ocupadors	públics	 i	pri-
vats en la millora contínua de la productivitat 
i de la qualitat dels productes i serveis.

•	 Lluitar	 per	 l’equitat	 social,	 la	 democràcia	
i la dignitat de la persona als nostres països, 
amb la mateixa vocació internacional, en una 
globalització que reclamem humana. 

•	 La	 renovació	 permanent,	 tot	 situant	 com	
a prioritat interna l’equitat de gènere i la in-
corporació dels joves, que es faci ressò de les 
seves demandes.

•	 Introduir	 en	 les	 nostres	 reivindicacions	 la	
defensa de tots els treballadors i treballado-
res, independentment de si són nacionals o 
estrangers.

 
 Per tot això, les organitzacions sindicals pre-
sents a la trobada van manifestar la seva ferma vo-
luntat de treballar plegades i sense fronteres per 
tal de millorar les condicions de treball i de vida 
dels treballadors i treballadores i llurs famílies, i 
esforçar-se per defensar els drets humans, la justí-
cia social, la igualtat de gènere, la pau, la llibertat 
i la democràcia.

7
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Sindicalistes del Sud
debaten a Barcelona
sobre la cooperació sindical 

 Els dies 21, 22 i 24 d’abril, a l’Hotel Vincci de Barcelona, tretze 
líders sindicals d’Amèrica Llatina, Pròxim Orient i el Magrib es van 
reunir amb l’equip de la Fundació Comaposada per consensuar com 
ha de ser la cooperació sindical internacional, una cooperació que 
sigui transformadora i no assistencial. Els participants representa-
ven als sindicats socis de la UGT en diversos projectes de cooperació 
internacional. Van viatjar a Barcelona per participar en aquesta tro-
bada, així com en el 13è Congrés de la UGT celebrat a Barcelona en 
aquestes mateixes dates al Centre de Convencions i al Fòrum.

 Debatre i consensuar què vol dir una cooperació transformadora, 
quines són les línies estratègiques de la cooperació sindical o defi-
nir com han de ser els projectes sindicals, és fonamental perquè la 
cooperació entre sindicats que estan tan allunyats físicament i que 

8
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Emma Izaola
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Tècnica de l’Àrea de Cooperació de la Fundació Comaposada
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tenen contextos socioeco-
nòmics tan diferents tingui 
coherència i sigui eficient.

 Els participants, jun-
tament amb l’equip de la 
Fundació Comaposada i 
Laura Pelay, la nova secre-
tària adjunta a la Secreta-
ria General de la UGT, es 
van comprometre a crear i consolidar una xarxa d’aju-
da mútua. Aquesta xarxa, materialitzada en el blog 
http://unionet-blog.blogspot.com, permetrà posar en 
comú qualsevol informació que els sindicats considerin 
interessant compartir, des dels problemes que afronten 
cada dia els treballadors, fins a les experiències positi-
ves d’incidència sindical en la vida política i econòmica. 
Davant les violacions de drets laborals i sindicals a un 
país determinat, el blog pretén facilitar que la resta de 

membres internacionals 
de la xarxa puguin fer una 
pressió internacional con-
junta.

 Els convidats interna-
cionals que van participar 
a la trobada van ser Luis 
Alberto Lara, del Sindica-
to Nacional de los Traba-

jadores de Salud de Guatemala; Aboudine Gasmi  i Sai-
da Ouaid, de la Confederació Democràtica del Treball 
del Marroc; Julio César Bazán Figueroa, de la Central 
Unitaria de Trabajadores del Perú; Daniel Plewinski, 
del sindicat Histadrut d’Israel; Mustapha Ben Ahmed 
i Shimi Mohamed, de la Unió General de Treballadors 
de Tunísia; María del Milagro Gómez Araya, de l’Aso-
ciación Nacional de Empleados Públicos y Privados de 
Costa Rica; Genaro López Rodríguez, del sindicat  SUN-

La cooperació sindical internacional 
ha de ser una cooperació que sigui 
transformadora i no assistencial.
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Es tracta d’assolir una millor 
distribució de la riquesa per a tota 
la societat i no tan sols un augment 
salarial per a un sector professional 
determinat.

TRACS de Panamà; Wael Natheef, del sindicat PGFTU 
de Palestina; Jaime Antonio Rivera, del Frente Sindical 
Salvadoreño; José Ángel Bermúdez, del Frente Nacio-
nal de los Trabajadores de Nicaragua.

 A la primera sessió es va debatre, primer en grups 
i després en plenari, com hauria de ser la cooperació 
sindical perquè fos transformadora. En primer lloc, es 
va definir la cooperació com una relació entre iguals 
que estan immersos en conflictes i que necessiten com-
plementar les seves lluites a través de la cooperació 
internacional. Aquesta cooperació es caracteritza per 
impulsar la independència respecte als poders públics, 
per donar suport a organitzacions que tenen una visió 
sociopolítica i capacitat de proposar als poders públics 
del seu país polítiques socials, laborals, fiscals, medi-
ambientals, etc. Amb responsabilitat i sense caure en 
la trampa d’enfrontaments amb d’altres sindicats. 

 Es va consensuar que 
la cooperació ha de donar 
suport no a qualsevol sin-
dicat, sinó a les organitza-
cions que construeixen ali-
ances amb d’altres actors 
socials, que formen als 
seus quadres perquè sàpi-
guen lluitar per objectius 
que van més enllà de les 

estrictes reivindicacions laborals. Es tracta d’assolir una 
millor distribució de la riquesa per a tota la societat i 
no tan sols un augment salarial per a un sector profes-
sional determinat. La cooperació transformadora està 
al servei de desenvolupar sindicats amb un projecte de 
societat, que integren valors ètics i que són eficients 
perquè dissenyen plans estratègics i operatius per diri-
gir les seves accions. A la pregunta sobre a qui s’hauria 
d’adreçar la cooperació es va definir que els benefici-
aris de la cooperació han de ser els sectors tradicionals 
de treballadors afiliats, però també els sectors més vul-
nerables de la població, com són les dones, els desocu-
pats, els immigrants i els nens treballadors.

 A la segona sessió es van analitzar quins eren els 
àmbits específics de treball de la cooperació sindical. 
Hi ha unes línies estratègiques de treball sindical que 
la cooperació internacional ha de prioritzar com són 

donar suport a la formació 
dels treballadors i quadres 
sindicals en drets laborals i 
sindicals, donar suport als 
cursos de formació ocupa-
cional que el sindicat ofe-
reix als afiliats i afiliades 
que volen millorar l’accés 
al mercat laboral, finançar 
l’enfortiment organitza-
tiu del sindicat com és la 

creació d’estructura sindical terri-
torial i professional, acompanyar el 
funcionament de les xarxes sindicals 
regionals quan diversos països veïns 
s’uneixen, perquè tenen problemàti-
ques comunes, organitzar i integrar 
dintre del sindicat els treballadors 
del sector informal de l’economia, 
que acostumen a ser al Sud la majo-
ria de la població activa i no tenen 
cap tipus de protecció social.

 A la tercera sessió es va analitzar 
com ha de ser un projecte de coo-
peració sindical en les seves diverses 
fases. En plenari els grups van coin-
cidir que la iniciativa de cooperació 
internacional ha de procedir exclu-
sivament d’un sindicat del Sud, que 
ha de tenir el protagonisme total a 
l’hora d’identificar les seves necessi-

reflexions
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tats. L’organització sindical del Nord que dóna suport 
a la seva demanda de cooperació i busca finançament, 
ja sigui públic o privat, intervé en la següent fase, en 
el moment de formular quin projecte podrà satisfer 
les necessitats identificades. Però treballant de mane-
ra conjunta amb el sindicat del Sud i no de manera 
unilateral. El sindicat del Nord pot aportar la seva prò-
pia experiència sindical i comunicar a l’organització 
del Sud quins són els requisits que ha de contenir el 
projecte per poder-se presentar a una convocatòria de 
subvencions al Nord. Tant la identificació de necessi-
tats com la formulació del projecte s’han de realitzar 
en un procés participatiu, implicant al màxim als bene-
ficiaris de les activitats. Això és fonamental perquè el 
projecte tingui èxit. Un cop aconseguit el finançament 
necessari, l’execució del projecte ha de ser liderada pel 
sindicat del Sud seguint la planificació tècnica i econò-
mica realitzada en el moment de la formulació, però 
amb flexibilitat, ja que sobre la marxa tant poden sor-
gir dificultats com oportunitats no previstes.

 Quant a la fase de l’avaluació, es va exposar que 
tots els projectes haurien d’aprendre de l’experiència 
realitzada. En l’avaluació han d’intervenir tècnics, au-
ditors, líders sindicalistes i els propis beneficiaris que 
opinen sobre l’impacte de la cooperació. 

 Finalment, a la quarta i última sessió un tècnic de 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
de la Generalitat, que és la institució que ha fet possi-
ble la celebració de la trobada, va exposar els detalls 
de la nova convocatòria pública de subvencions per 
a projectes de cooperació sindical internacional. Avui 
dia la cooperació sindical internacional s’ha professi-
onalitzat. I és que els sindicats que executen projec-
tes que reben subvencions internacionals han de tenir 
una bona capacitat de gestió tècnica i financera per 
fer front a les diverses exigències de justificació dels 
fons rebuts.  

11

reflexions



COOPERACIÓ SINDICAL INTERNACIONAL

José Luis Ruiz-Peinado Alonso
luigiruizpeinado@ub.edu
professor d’Història d’Amèrica
a la Universitat de Barcelona
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 Belém, la capital de l’Estat del Pará (Brasil), encla-
vada a l’Amazònia brasilera, ha estat l’escenari de 
l’últim Fòrum Social Mundial  (FSM). Durant els últims 
dies de gener i els primers dies de febrer del 2009 es 
va donar cita en aquesta ciutat un dels més grans es-
deveniments internacionals, això és, la rèplica social 
a la Cimera de Davos o al Fòrum Econòmic Mundi-
al. Aquest últim es va iniciar el 1989 i serveix com a 
referent i punt de trobada dels principals defensors 
del neoliberalisme i s’hi fan els balanços de l’estat de 
l’economia i es marquen les polítiques homogènies 
del planeta. Aquest any va faltar l’optimisme que els 
caracteritzava, així com l’opulència que exhibien i 
fins i tot es va posar de manifest la seva incapacitat 

Belém va ser una festa:
crònica del Fòrum Social Mundial
  d’entreveure sortides al col·lapse econòmic mundial, 

del qual, sembla ser, no s’havien adonat.

 Belém, pel contrari, va ser una festa. Gent de totes 
les parts del món durant sis dies es van reunir com 
a ciutadans, partits, ONG, moviments socials i orga-
nitzacions sindicals. Aglutinant prop de 130.000 per-
sones, representats de 142 països. Allà es van trobar 
tots ells per debatre un futur possible i millor.

 Aquest any era especialment rellevant el lema de 
l’FSM “un altre món és possible” davant la magni-
tud de la crisi global que estem patint a escala pla-
netària. Els debats, seminaris, activitats culturals, les 
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“passeatas” (algunes re-
mullades per tempestes 
tropicals com la de la in-
auguració) i, sobretot, els 
espais oberts a la reflexió, 
l’anàlisi i l’intercanvi d’ex-
periències, van servir per 
intentar construir un món 
més just i ètic, reforçar les xarxes democràtiques de 
coneixement, procurar l’accés als béns comuns ne-
cessaris per a tots, acabar amb el neoliberalisme, 
garantir la igualtat de totes les persones i un llarg 
etcètera. En definitiva, construir un nou ordre mun-
dial basat en la sobirania dels pobles, en pràctiques 

econòmiques sostenibles 
i solidàries, exigir políti-
ques representatives de-
mocràtiques de tots i per 
a tots i la defensa de la 
natura com un bé comú 
de la humanitat.

 Són, ni més ni menys, els objectius en les activi-
tats d’aquesta edició de l’FSM. Objectius utòpics, però 
transformadors d’una nova visió del món. Trencadors 
de la visió unilateral del neoliberalisme predominant 
fins ara i punta de llança per pressionar, des dels mo-
viments socials i organitzacions, als diferents Estats 

Aquest any era especialment 
rellevant el lema de l’FSM “un altre 
món és possible” davant la magnitud 
de la crisi global que estem patint a 
escala planetària.
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Allà es van trobar tots els participants 
per debatre un futur possible i millor.

sentats per filòsofs, sociòlegs i humanistes durant la 
trobada sobre el rumb que portava la humanitat. Les 
experiències del passat presentades en exposicions fo-
togràfiques o a través d’informes ens van deixar la sen-
sació que la vida també acull la mort com a exemple 
de la lluita per no oblidar el passat i recordar els que 
van patir la repressió per no acceptar un món desigual. 
Podem citar l’exposició sobre la dictadura militar del 
Brasil, que va produir la desaparició i la mort de treba-
lladors, estudiants, intel·lectuals i milers de camperols.

 Van quedar, però, al-
gunes preguntes a l’aire: 
quin és el resultat de les 
pèrdues, del fracàs, de 
la desil·lusió? Quin és el 
nou discurs nascut de les 
paraules que es van dir 
a partir dels intercanvis i 
de les conferències fetes 
en aquesta trobada entre 

joves de 142 països? D’altra banda, alguns grups van 
presentar crides a nous comportaments. Grups eco-
logistes associats a l’accés de notícies de catàstrofes 
ecològiques mundials van defensar el “no impacta-
ment”, idees defensades pel nord-americà Colin Be-
avan. Altres grups criticaven l’ús de paper per alguns 
dels llibres presentats a la trobada, mentre que altres 
científics socials presentaven coneixements multidis-
ciplinaris en els debats dels camins de les societats 
futures i moviments camperols posaven a punt estra-
tègies per tal d’aconseguir sobreviure, en els mercats 
nacionals i internacionals, com a alternativa plausible 
a la globalització dels mercats.

 Dues preguntes encara provocaven a la joventut 
allà reunida: quines són les transformacions que hau-
ran d’experimentar en aquest atrafegat món i quin és 
el destí que els espera.

 Durant aquells dies, els participants, principalment 
joves, es van trobar amb dificultats d’allotjament i 
d’alimentació. L’FSM va suposar un repte d’allotjar a 
milers de persones i intentar que tinguessin els ser-
veis mínims, que moltes vegades no es van aconseguir, 
però que la gent va acceptar amb tranquil·litat, de-
mostrant que el que els mou és l’esperança i el plaer 
d’estar vius. Participar aquells dies en l’FSM va ser, per 
tant, formar part d’una festa en la qual cadascun dels 
presents estàvem somiant amb un altre món possible.

per tal que els vagin incorporant a les seves pràcti-
ques polítiques.

 Belém va ser el lloc de trobada i d’intercanvi on les 
estratègies i les problemàtiques comunes es van posar 
sobre la taula per tal de buscar noves solucions. L’FSM 
ha servit com a gran plataforma de xarxes solidàries. 
En total es van presentar 2.300 activitats proposades 
pels organitzadors, entitats, sindicats, moviments so-
cials, ONG, pobles originaris, etc. Un lloc de trobada 
on cada persona i representants de les diferents orga-
nitzacions van tenir l’opor-
tunitat de conèixer de pri-
mera mà les experiències 
que es porten a terme en 
altres indrets del món. 

 L’FSM va reunir, per 
tant, un gran nombre de 
públic i va presentar una 
llarga pauta organitzada 
en diferents accions. Les universitats UFPA (Universi-
dade Federal do Pará) i UFRPA (Universidade Federal 
Rural do Pará) van ser la seu de la trobada, que va te-
nir l’inici amb la inauguració coordinada pel Cedenpa 
(Centro de Estudos do Negro no Pará). Tres moments 
van marcar l’obertura: la reunió d’una multitud de 
més de 30.000 persones, que es van agrupar sota ban-
deres i pancartes pels carrers al costat del riu, on els 
grups indígenes i membres del Cedenpa van presen-
tar discursos, músiques i danses i per fi una “passea-
ta” que va arrossegar a milers de persones sota una 
tempesta tropical a participar de l’esdeveniment fins 
a arribar al centre de la ciutat.

 Després d’aquest inici amazònic, es va donar pas 
als dies de trobada amb debats, exposicions, temà-
tiques, oficines, presentacions culturals i un llarg et-
cètera d’activitats. Els principals enfocaments van re-
caure sobre la producció econòmica i l’organització 
social mundial, centrant-se en l’explotació del treball, 
el consum, la valorització del reciclatge front a les es-
combraries, la preservació del medi ambient. Qüesti-
ons que es van debatre des de diferents angles, però 
sempre des d’una perspectiva global com a proble-
mes del món contemporani.

 D’altra banda, artistes i agents culturals van presen-
tar peces de música, dansa i teatre com a accions que 
semblaven desmitificar el fracàs i el dolor. Van ser pre-
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Jaime Antonio Rivera
jaimer23@hotmail.com

coordinador nacional PSCC
Frente Sindical Salvadoreño

 El pueblo salvadoreño hemos estado caracterizados por ser un pue-
blo con hombres y mujeres valientes, que históricamente hemos vencido 
el miedo luchado por la dignidad y por construir un país más justo, so-
berano y participativo; en medio de un esquema político de privilegios 
para unos pocos y de  represión y marginación para las clases populares, 
entre ellas la clase obrera.

 Nuestra historia registra diferentes momentos políticos; después de 
1821, año en que se logra la independencia del imperio español, se 
inicia una convulsión política liderada por los terratenientes de aquella 
época. Más tarde, a partir de 1931 hasta 1979, fue la época de dictadura 
militar, registrándose masacres, represión, golpes de Estado y fraudes 
electorales, entre una serie de arbitrariedades. Estas condiciones de-
sembocan en una guerra civil, que comienza en 1980 y termina en 1992,  
con la firma de los Acuerdos de Paz; al mismo tiempo que se constituye 
en  partido político el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacio-
nal – FMLN, dando paso a una nueva época para el país.

 En nuestro país, después de 20 años de gobierno arenero (desde 
1989), tiempo en el que se ha estado privilegiando intereses económi-
cos de las transnacionales y de los grupos criollos de poder, se ha dete-
riorado la calidad de vida de las familias salvadoreñas; padeciendo: el 
alto costo de la vida, la falta de empleo, los bajos salarios, la pérdida de 
seguridad social, las violaciones constantes en un marco de impunidad a 
los derechos humanos laborales, la corrupción gubernamental, la impu-
nidad en los delitos cometidos por los de cuello blanco, la delincuencia 
común, el crimen organizado, el deterioro de la producción agrope-
cuaria, el déficit de viviendas dignas y accesibles a las familias de más 
bajos ingresos, sometiéndolos a vulnerabilidad ante los desastres natu-
rales, el déficit en servicios esenciales a la comunidad (salud, educación 
y agua potable). Este deterioro en las condiciones de vida ha facilitado 

Por fin la esperanza
vence al miedo
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•	 La	implementación	de	políticas	públicas	gene-
radoras de pleno empleo, que permita mejorar la 
calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras 
y sus familias.

•	 Una	nueva	arquitectura	institucional	en	el	inte-
rior del Ministerio de Trabajo, que facilite tutelar 
de forma efectiva el respeto y promoción de los 
derechos laborales.

•	 Implementar	políticas	que	permitan		ajustar	los	
salarios, en especial el salario mínimo, en atención 
al costo de la vida.

•	 Reformas	en	el	sistema	de	seguridad	y	previsión	
social, garantizando ingresos suficientes para una 
vida digna, así como devolver derechos adquiridos, 
arrebatados por gobiernos areneros. Reformas en 
el sistema de salud pública garantizando la gratui-

dad, calidad y calidez.

•	 La	 efectiva	 vigencia	 y	
puesta en práctica de los 
convenios 87 y 98 y demás 
convenios fundamentales  
de la OIT.

•	 El	 reconocimiento	 de	
los sindicatos como inter-

locutores imprescindibles para el progreso econó-
mico y social.

•	 Rechazar	los	proyectos	de	concesión	o	privati-
zación de servicios y patrimonio público esenciales 
para la comunidad y fortalecer su calidad desde el 
Gobierno.

•	 Restitución	 de	 todos	 aquellos	 trabajadores	 y	
trabajadoras que injustamente fueros objeto de 
despido de su lugar de trabajo, por el simple hecho 
de ejercer su derecho constitucional a organizarse 
y sindicalizarse.

•	 Fortalecimiento	del	diálogo	social,	mediante	la	
participación legítima y representativa de los tra-
bajadores; por tanto, demandamos la instalación 
inmediata del Foro de Concertación Económico y 
Social, que permita la concreción de las reivindica-
ciones planteadas.

un enorme proceso de migración y consecuentemen-
te la desintegración familiar y la pérdida de valores e 
identidad cultural.

 A partir de 1992, una vez constituido el FMLN 
como partido político, éste ha participado en cuatro 
elecciones presidenciales: en 1994, 1999, 2004 y 2009; 
y es hasta estas últimas elecciones realizadas el pasa-
do 15 de marzo que la esperanza de los electores de 
vivir un país mas justo dieron como ganadores a los 
candidatos del FMLN, Mauricio Funes - presidente y 
Salvador Sánchez Cerén - vicepresidente; venciendo 
al miedo que pretendió generar una campaña de ter-
ror y mentiras, ya acostumbrada y desarrollada por 
el hasta hoy partido de gobierno  Alianza Republi-
cana Nacionalista – ARENA. Por esto decimos que es 
así como la esperanza vence al miedo político, creado 
por la derecha.
 
 Por tanto, como movi-
miento sindical conside-
ramos que la victoria del 
FMLN y de su fórmula pre-
sidencial, además de ser 
un espaldarazo a los cua-
tro periodos de gobierno 
del partido ARENA, debe 
entenderse como la vic-
toria política del pueblo 
salvadoreño, como “peldaño”  de una lucha multifa-
cética emprendida desde hace cuarenta años.
  
 La nueva coyuntura que se presenta en el país es 
propicia para reflexionar y retomar la consigna que 
llevaran nuestros compañeros y camaradas de lucha 
de la UGT de Catalunya, en su XIII Congreso: ara; por-
que es “ahora” el momento histórico que la clase tra-
bajadora hemos venido anhelando y construyendo y 
que, habiendo decidido el pueblo a través del voto, 
estamos en el deber, gobernantes y organizaciones 
populares y sindicales, de  interpretar y concretar las 
ansias, los anhelos  y la esperanza de cambio de las 
grandes mayorías.
 
 Ante este contexto, las organizaciones sindicales 
requerimos del futuro gobierno, que deberá tener 
las características de un gobierno abierto a la partici-
pación ciudadana, el cumplimiento de las siguientes 
demandas:

Como movimiento sindical conside-
ramos que la victoria del FMLN debe 
entenderse como la victoria política 
del pueblo salvadoreño.
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 Como Frente Sindical 
Salvadoreño - FSS somos 
conscientes de que ha-
ber ganado las elecciones 
permitirá que, por prime-
ra vez en la historia de 
nuestro país, se instale 
un gobierno de izquier-
da, pero que sin embargo 
llegar al Gobierno no significa haber conquistado 
el poder. Para conquistar verdaderamente el poder 
debemos seguir luchando y que para ello es de vi-
tal importancia fortalecer nuestro tejido organizati-
vo y la elaboración de una estrategia clara de cómo 
afrontar la nueva etapa histórica que se está tejien-
do. El movimiento sindical debemos tener una clara 
posición con respecto a nuestra agenda de lucha y 
entender que se deberá apoyar el proceso del nuevo 
gobierno, pero que nuestras demandas reivindicati-
vas deben seguir siendo nuestro frente de batalla; 
esta discusión en el interior del movimiento sindical 
concluye en la necesidad de entender que se debe 
de ayudar a generar la gobernabilidad del país, pero 
que ello no implicará el abandono de una agenda de 
lucha critica y constructiva del proceso de cambios; 
desarrollando y fortaleciendo el tejido organizativo 
popular, para poder desarrollar nuevas estrategias y 
tácticas.  

 El movimiento sindi-
cal se ve en el reto de sa-
ber entender que se debe 
pasar a tener propuesta 
sólida, porque se tendrá 
la posibilidad de que sea 
escuchada, teniendo el 
cuidado que esta dinámica 
no estatice al movimiento 

sindical. El mayor error que podríamos cometer las 
organizaciones sindicales es convertirnos en actores 
plegados al Gobierno, con un desempeño oficialista. 

 En conclusión, podemos decir que el acceso al Go-
bierno sólo será beneficioso para la población en la 
medida que seamos los trabajadores y las trabajado-
ras los que aseguremos estos cambios, desarrollando 
un sindicalismo de clase, responsable, dispuestos a 
luchar incansablemente por la dignificación del em-
pleo, por medio de la propuesta, la incidencia y la 
movilización de nuestra base y para que la oligarquía 
de este país representada en la derecha política no 
nos arrebate nuestros sueños, ilusiones y esperanza.

 Termino recordando a nuestro mártir Monseñor 
Romero (1979), quien decía: “El mal de todo es la 
injusticia social; los que no quieren cambios son los 
grandes malhechores”.

Nuestro mártir Monseñor Romero 
decía: “El mal de todo es la injusticia 
social; los que no quieren cambios 
son los grandes malhechores”.
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Toni Jiménez Luque
tjimenez@ub.edu

Fundació Solidaritat UB

 La conquesta del territori que avui en dia coneixem 
com a Níger, protagonitzada pels francesos al segle 
XVIII, va ser clau per al futur del país, ja que va ser la 
responsable d’alguns dels mals que pateix aquest Estat 
africà en l’actualitat, com ara la substitució de la tradi-
cional agricultura de subsistència pel conreu del cotó i 
els cacauets destinats a l’exportació, o com la no accep-
tació de les poblacions nòmades del nord (en la seva 
majoria tuaregs), perquè 
no “s’integraven” en el 
sistema capitalista que 
proposava París. 

 Posteriorment, en el 
marc del procés de des-
colonització que s’inicia 
després de la Segona 
Guerra Mundial, Níger 
va aconseguir la seva independència el 1960. Aquests 
inicis van ser difícils com a conseqüència de la forta 
influència francesa i dels successius cops d’Estat que va 
patir el país (fins el 1993 no hi haurà ni Constitució 
ni eleccions lliures). A més d’aquests factors inicials, 
posteriorment es van sumar tres elements claus que 
van començar a marcar la Història contemporània del 
Níger: les sequeres, l’explotació de l’urani i els plans 
estructurals del Fons Monetari Internacional (FMI) i del 
Banc Mundial (BM).

 A partir de l’any 68 i durant la dècada dels 70, el 
país pateix unes sequeres molt severes que generaran 
fam, crisi econòmica i una gran inestabilitat, que por-
tarà a una sèrie de cops d’Estat. 
  
No obstant això, la conjuntura mundial es va aliar amb 
el Níger quan, a darreries de la dècada dels 70, hi va 
haver una alça en els preus internacionals de l’urani i el 

país africà va esdevenir un 
dels principals productors 
mundials d’aquest mine-
ral, que representarà el 
90% de les exportacions 
a començaments dels 80. 
Però aquest context favo-
rable acabarà en uns pocs 
anys amb una caiguda de 
la demanda exterior, que 

va provocar que el deute extern es multipliqués per 
cinc, fet que va portar a les autoritats nigerianes a de-
manar l’ajut del FMI i del BM, que s’encarregarien de 
dissenyar un pla estructural per al país.

 Davant les mesures proposades per aquests orga-
nismes internacionals, les organitzacions d’estudiants 
i treballadors del país van mostrar el seu rebuig amb 
la convocació de manifestacions i vagues que es van 
estendre per tot el Níger. A més, reclamaven una ober-

Níger i la maledicció de l’urani

Quin profit treu el poble nigerià de les 
rendes de l’urani? Cap: els beneficis 
se’ls reparteixen multinacionals estran-
geres i elits locals. 
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fet que mai es va complir la promesa d’autonomia ni 
tampoc la del repartiment dels beneficis que s’acon-
segueixen amb l’explotació de l’urani, fent que la vio-
lència per part dels tuaregs s’organitzés de forma més 
eficient amb l’aparició el 2007 del Moviment dels Ni-
gerians per la Justícia (MNJ). 

 Aquest moviment reclama, a més de l’aplicació 
efectiva dels acords del 95, la transferència del 50% 
dels ingressos miners a les col·lectivitats locals, la con-
tractació prioritària de les poblacions autòctones en 
aquest sector laboral, que es posi punt i final al ne-
goci dels permisos d’explotació de matèries primeres i 
la suspensió de les activitats d’investigació a les zones 
d’explotació ramadera. 

 El MNJ, format per antics rebels, desertors de 
l’Exèrcit regular i algunes autoritats locals escollides 
democràticament, ha multiplicat, des de llavors, els 
atacs contra zones militars i símbols de l’Estat, fins al 
punt de començar-se a parlar d’una possible guerra 
de l’urani quan, el juliol del 2007, el MNJ va pren-
dre com a hostatge a un executiu de la companyia 
xinesa Sino-Uranium i va demanar a tots els països 
estrangers que evacuessin els seus nacionals que es 
trobessin al Níger per motius de prospecció o explota-

ció dels recursos miners.

 Per comprendre la im-
portància de l’urani per al 
país i les reivindicacions 
del MNJ, cal destacar que 
el país compta amb una 
de les reserves més im-
portants d’urani del món 
i n’és el quart més gran 
productor. A més, en els 
últims 38 anys, es calcula 
que s’han extret més de 

100.000 tones a una mitjana de producció de 3.000 to-
nes anuals i, segons l’Agència de l’Energia Atòmica, la 
demanda mundial global d’energia augmentarà com a 
mínim un 50% en el curs dels pròxims 25 anys i s’haurà 
de satisfer, principalment, per combustibles no fòssils i, 
en especial, per l’energia nuclear. 

 No obstant això, la pregunta és: quin és el profit 
que treu el poble nigerià d’aquestes rendes? I la res-
posta és tan senzilla com trista: cap, ja que els bene-
ficis se’ls reparteixen multinacionals estrangeres i elits 
locals. 

tura política i l’abandonament del sistema de partit 
únic.
  
 Precisament serà en aquest context de crisi econò-
mica i d’inestabilitat política, quan el 1983 hi ha una 
insurrecció al nord del país, protagonitzada pels tua-
regs (majoria en aquesta zona), que reclamaven una 
solució al problema de la pobresa a la regió.   

 Enfrontats a aquest panorama que podia trencar 
l’equilibri social del país, el Govern nigerià va decidir 
adoptar tota una sèrie de mesures per millorar la vida 
dels nigerians i les nigerianes i va dedicar més del 32% 
del pressupost de l’Estat a la política agrària i a lluitar 
contra les sequeres. 
  
 D’aquesta manera, la situació de la població va mi-
llorar i les tensions socials es van rebaixar fins a comen-
çaments dels anys 90 quan, amb un nou pla estructural 
proposat pel FMI i, com a resultat de començar a reco-
llir els fruits del primer pla del 1983, el país entrarà en 
una de les pitjors crisis econòmiques de la seva Història 
amb tot l’aparell estatal desmantellat, la congelació de 
sous dels funcionaris, la manca de diners per a beques, 
etcètera.

 És així com va tornar a 
haver-hi les manifestaci-
ons d’estudiants i treba-
lladors i, un cop més, el 
febrer del 1992, els guer-
rillers tuaregs van tornar 
a les armes. No obstant 
això, aquesta vegada hi 
havia entre les seves re-
ivindicacions un reparti-
ment més just i equitatiu 
dels beneficis dels enor-
mes recursos que existei-
xen al subsòl o la integració dels tuaregs a l’Exèrcit i 
les Forces de Seguretat, entre d’altres reivindicacions 
i, al contrari del que va passar als anys 80, quan les 
seves reclamacions no van ser escoltades, aquest cop 
van aconseguir que el Govern central signés un acord 
de pau el 1995, mitjançant el qual es comprometia a 
descentralitzar el Govern i concedir l’autonomia d’una 
part del país a prop de 750.000 tuaregs.

 No obstant això, i transcorreguts 12 anys, el que 
semblava que era el punt i final d’un conflicte armat 
entre tuaregs i Govern, no va concretar-se a causa del 

Actualment, s’ha obert una porta per 
a l’esperança d’iniciar un procés de 
negociacions que porti el país a posar 
fi a més de quasi 30 anys de conflic-
te i a aconseguir una pau duradora i 
estable. 
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 Però no tot queda aquí, sinó que tota aquesta ex-
plotació de l’urani té unes repercussions molt greus 
per al medi ambient i la salut de la població de la zona. 
Segons la Comissió d’Investigació i Informació Inde-
pendent sobre la Radioactivitat, l’aigua distribuïda a 
la població de les zones mineres presenta nivells de 
radioactivitat que sobrepassen els màxims permesos 
per les normes internacionals de potabilitat. A més, els 
residus radioactius s’emmagatzemen a l’aire lliure des 
de fa dècades i les ferralles que resulten del treball de 
les màquines es venen als mercats on la població que 
els compra les recicla i les utilitza com a materials de 
construcció o per fer estris de cuina. 

 En l’actualitat, el nord del Níger viu en una situació 
constant de violacions dels drets més fonamentals de la 
població local, que pateix detencions arbitràries, exe-
cucions sumàries i on la llibertat de premsa està pro-
hibida. Tot com a conseqüència de la repressió que el 
Govern central vol imposar com a represàlia pels atacs 
protagonitzats per la rebel·lió tuareg contra els sím-

bols de l’Estat. A més, el nombre de desplaçats interns 
augmenta, ja que la població té por d’unes Forces Ar-
mades que, en moltes ocasions, utilitza els civils com a 
escuts humans per no caure en les zones minades pel 
MNJ.

 No obstant això, el passat mes d’abril, els tres grups 
rebels tuaregs es van reunir amb el Govern nigerià a 
Líbia sota els auspicis de Gaddafi (actual president de 
la Unió Africana) i, després de dos dies de converses, el 
6 d’abril van llegir una declaració conjunta en la qual 
establien “una total i completa pau al Níger”.

 Aquest acord, tot i ser només un contacte prelimi-
nar i no un acord formal de pau, va suposar un pas 
enorme en la direcció d’aconseguir la pau al país. Sen-
se cap mena de dubte, actualment, s’ha obert una por-
ta per a l’esperança d’iniciar un procés de negociacions 
que porti el país a posar fi a més de quasi 30 anys de 
conflicte i a aconseguir una pau duradora i estable.
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 En els darrers mesos, l’Àsia Meridional ha estat mo-
tiu d’atenció per tot un reguitzell de notícies. D’aquí 
a pocs anys, l’Índia serà el país més poblat del planeta 
i una de les economies més dinàmiques, on s’intenta 
combinar el progrés industrial i agrícola amb una tec-
nologia que ja és capaç de llançar satèl·lits a l’espai 

exterior. Tot i així, les marcades desigualtats socials, 
els conflictes polítics interns i unes fronteres interna-
cionals inestables demostren que encara li queda un 
llarg recorregut per assolir la categoria de potència 
mundial de primer ordre. Ara bé, és innegable que 
l’Índia encarna avui per al Sud una via de desenvo-

Índia, segle XXI:
la democràcia més gran del món
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D’aquí a pocs anys, l’Índia serà el 
país més poblat del planeta i una de 
les economies més dinàmiques.

lupament democràtic en un marc multipartidista i de 
sindicats lliures, difícilment reproduïble en els països 
del seu entorn. Malauradament, són molts els perills 
que assetgen aquesta via índia, alguns manufacturats 
des de l’exterior i d’altres nascuts de les pròpies man-
cances del país.

 Fa poques setmanes, l’Índia ha tornat a demos-
trar el seu ineludible compromís amb la democràcia 
i la llibertat d’expressió en unes eleccions generals 
que han revalidat l’opció dels hereus de Jawaharlal 
Nehru, el Partit del Congrés. Més de 700 milions de 
votants han tornat a exercir el seu dret a votar i es-
collir els seus representants amb plena llibertat i ho 
vénen fent ininterrompudament des de la data de la 
independència. Les polítiques de suport a la població 
rural camperola, d’una banda, i a les classes mitjanes 
urbanes, de l’altra, semblen haver donat fruit i, mal-
grat l’impacte inicial de la crisi econòmica global, el 
mercat emergent indi segueix creixent. La població 
índia ha premiat les reformes econòmiques del pri-
mer ministre Mohmand Singh (un sikh) i la moderació 
del partit que dirigeix Sonia Gandhi (d’origen italià) 
en qüestions ideològiques i religioses, girant l’esque-
na tant a l’oposició nacionalista hindú del BJP (Partit 
del Poble Indi), encapçalada per l’octogenari conser-
vador Advani, com a les pro-
clames populistes de la con-
trovertida dalit (intocable) 
Mayawati, ara recolzada per 
un Partit Comunista afeblit i 
desorientat.

 Tanmateix, el nou Govern 
indi s’enfronta a complexos 
conflictes interns, alguns d’ells amb derivades inter-
nacionals de magnitud gens menyspreable.

 Contràriament a la creença molt estesa fora d’Ín-
dia, que considera Caixmir com el taló d’Aquil·les 
indi, val a dir que l’amenaça més seriosa al model de 
creixement indi actual prové de la guerrilla naxali-

ta, un moviment revolucionari d’inspiració maoista 
que des de fa dècades desferma una cruenta “guerra 
popular” al llarg del “corredor roig” (una franja de 
territori que ocupa un quart dels districtes de tot el 
país), que actualment ja s’estén des de l’Estat de Bi-
har fins a Andhra Pradesh. Les víctimes causades per 
la violència naxalita freguen el miler de morts cada 
any i a ningú se li escapa que el triomf dels maois-
tes del “camarada” Pachandra al Nepal (ara en hores 
baixes) va fer créixer les esperances dels insurgents 
naxalites.

 D’altra banda, els oblidats set Estats del nord-est 
d’Índia representen l’amenaça més important a la uni-
tat territorial. Se’ls coneix com les set germanes i bona 
part de les ètnies presents no s’han sentit mai còmo-
des en la construcció de l’Índia sorgida de la indepen-
dència. Algunes d’aquestes ètnies han mostrat una 
hostilitat evident a mantenir-se dins la Unió i aposten 
per la creació d’Estats independents. Aquest és el cas 
de la insurgència naga, que des de fa dècades actua 
a la frontera indo-birmana. Però el desafiament més 
important a l’autoritat moral de la democràcia índia 
el protagonitza una fràgil dona de trenta-nou anys 
partidària de la no-violència, Irom Sharmila, de l’ètnia 
meitei, que manté a l’Estat de Manipur un pols amb el 

Govern indi des de l’any 
2000, quan va iniciar 
una vaga de fam (que 
no ha interromput des 
d’aleshores, per molt 
que costi de creure) per 
denunciar els abusos 
de poder que haurien 
comès membres de les 

Forces Armades contra la població civil. Sota l’acusa-
ció d’intent de suïcidi, Irom Sharmila es troba des de 
fa gairebé deu anys sota custòdia policial i és sistemà-
ticament forçada a alimentar-se amb líquids per un 
tub connectat a l’esòfag via nasal. Ha esdevingut sens 
dubte la icona dels drets civils de les ètnies del nord-
est i una part important de la societat civil índia recla-



COOPERACIÓ SINDICAL INTERNACIONAL26

Il·lustració: Clara Tudela



COOPERACIÓ SINDICAL INTERNACIONAL

ma al seu Govern que trobi una solució satisfactòria 
per a les reivindicacions de la líder meitei.

 Si sortim de les fronteres índies i examinem la si-
tuació política en què es troben els principals veïns, 
no hi ha gaire motius per a l’esperança. A l’oest, el 
Pakistan empitjora dia rere dia i cada cop s’assembla 
més al trencaclosques afganès, però amb l’afegit que 
Islamabad posseeix un arsenal nuclear amb capacitat 
per devastar tot el nord d’Índia en qüestió de minuts; 
la vida de centenars de milions de persones està ara 
mateix en mans d’un Estat fallit amb un president al 
capdavant, Asif Ali Zardari, que deu el càrrec a la seva 
condició de vidu de l’assassinada Benazir Bhutto. Per 
primer cop en la història, el fonamentalisme islàmic 
conquereix territoris al cor del Pakistan a cent quilò-
metres de la capital, com Buner i Swat. Tot i les difi-
cultats per esbrinar-ne l’estructura de comandament, 
sembla que els talibans pakistanesos tenen com a 
principal dirigent al paix-
tu Beitullah Mehsud amb 
base d’operacions a l’àrea 
tribal del Waziristan del 
Sud. Mehsud manté bones 
relacions amb el Mullah 
Omar, cap dels talibans 
afganesos i també paixtu. 
A una banda i altra de la 
frontera afgano-pakista-
nesa, la població pertany 
a aquesta ètnia i els talibans han aconseguit unir-los 
sota una única bandera. El riu Indus marca una clara 
frontera ètnica i també assenyala el límit del poten-
cial avenç taliban paixtu sobre Islamabad. Això no 
vol dir que la meitat oriental del Pakistan visqui una 
situació estable. És precisament a les províncies  del 
Punjab i Sindh, amb 130 milions d’habitants, on es 
concentren els moviments amb vocació jihadista in-
ternacional, com Lashkar-e-Taiba i Jamaat-ud-Dawah 
amb seu a Muridke. Per a ells, l’Índia és l’enemic a 
batre, prediquen l’emirat islàmic de Mughalistan des-
plegat des de Kabul fins a Dacca, incloent Delhi, i el 
seu llarg braç arriba fins als carrers d’Europa.

 Al nord de l’Índia, el conflicte del Tibet va fer un 
salt qualitatiu el març del 2008 quan va esclatar una 
revolta violenta a la ciutat de Lhasa. Mentre que les 
autoritats xineses només reconeixen una vintena de 
morts, fonts tibetanes assenyalen que la repressió 
dels militars i paramilitars xinesos va provocar cen-
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És innegable que l’Índia encarna 
avui per al Sud una via de 
desenvolupament democràtic en 
un marc multipartidista i de sindicats 
lliures.

tenars de víctimes. La crisi es va tancar en fals, com 
ha passat repetidament durant els darrers cinquanta 
anys. El cert és que la tensió a Lhasa no ha disminuït 
i als carrers de la ciutat es manté una forta presèn-
cia paramilitar que inclou franctiradors als terrats de 
les cases a l’espera que esclati la propera revolta. La 
novetat d’aquesta revolta tibetana és l’aparició amb 
força d’una nova veu de la dissidència tibetana que 
prové de l’interior i no de l’exili. Es tracta de la poe-
tessa Tsering Woeser, autora d’un bloc dissident d’in-
ternet que denuncia des de fa anys la situació que viu 
el País de les Neus.

 A l’est, Birmània, l’aliat de Pequin a la regió, des-
prés de la sagnant repressió de setembre del 2007, em-
presona sense cap mena d’escrúpols a la cap de l’opo-
sició democràtica i premi Nobel de la pau, Aung San 
Suu Kyi. La dictadura birmana, havent comprovat que 
les sancions occidentals són del tot inoperants, sem-

bla disposada a organitzar 
unes eleccions fraudulen-
tes l’any que ve per tal de 
perpetuar-se en el poder. 
En aquest camí de “glòria” 
se’ls interposa el coratge 
de la dirigent birmana, en 
la pràctica sotmesa a em-
presonament al llarg dels 
darrers vint anys. 

 Davant el panorama polític que domina la regió, 
malgrat les mancances, l’Índia continua sent l’única 
aposta per un desenvolupament econòmic acompa-
nyat de garanties democràtiques on s’hi poden pro-
tegir els drets més elementals de les persones, cons-
tantment esclafats sense contemplacions a la resta de 
l’Àsia Meridional.

 L’Observatori del Tibet i l’Àsia Central (OTAC) va 
ser fundat l’any 2001 amb la finalitat de contribuir a 
la recerca, la docència, la cooperació i la divulgació 
de temàtiques relacionades amb el continent asià-
tic i, molt especialment, amb la regió d’Àsia Central. 
L’OTAC ha desenvolupat estudis en el marc del Tibet, 
així com anàlisis de conflictes actuals a l’Àsia; ha con-
tribuït a l’establiment d’estudis universitaris sobre la 
regió d’Àsia i Pacífic i, finalment, ha coordinat una 
quinzena de projectes de cooperació a l’Àsia Central 
(Tibet i Pakistan) amb el suport de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat.
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 Quina és la implantació del sindicat a la re-
gió?  Quants sectors teniu organitzats?

 Abans de respondre això et voldria fer cinc 
cèntims de la nostra estructura. La seu central 
del nostre sindicat és a Tel-Aviv i la seva direcció 
és elegida per tots els afiliats i afiliades del país. 
La comissió executiva està composta pel secreta-
ri general, pels responsables de les federacions 
gremials i pels secretaris generals de les diverses 
regions. La regió del Neguev és la tercera per 
nombre d’afiliats, més de 40.000. A Bersheva, 
capital del Neguev, es concentren les adminis-
tracions i els serveis com els jutjats centrals, 
delegacions ministerials, hospitals, universitats 
i una indústria química i farmacèutica molt de-
senvolupada. Tot això deriva en una estructura 
sindical regional de primer ordre.
 
 Bé Meir, ja tenim una petita idea del teu sin-
dicat i la seva implantació. Ara m’interessa que 
situïs la teva central en l’arc ideològic d’Israel.

 Histadrut, des dels seus orígens, sense cap 
mena de dubte, està situat ideològicament a 
l’esquerra. No hem d’oblidar que Histadrut es 
va fundar el 1920 per David Ben Gurion, quasi 
30 anys abans que la implantació de l’Estat d’Is-
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Meir Babayoff
líder sindical israelià

 Meir Babayoff és el secretari general del sindicat Histadrut a Bersheva, 
en el Neguev israelià, la regió més extensa del país, que compta amb més 
de 40.000 afiliats. Va començar el seu periple sindical després del servei 
militar; a Israel el servei militar és obligatori i té una durada de tres anys. 
La seva primera tasca al sindicat va ser la formació dels joves sindicalistes. 
Després, va passar per diverses responsabilitats a l’Histadrut de Bersheva 
fins a assumir la Secretaria General de la regió, que ocupa actualment. 

rael el 1948. Actualment, la ideologia d’Hista-
drut s’ha fet més àmplia i es pot resumir en la 
LLUITA PER LA IGUALTAT a Israel, sense impor-
tar la raça, l’origen, la religió...

 Seguint amb aquesta línia tan interessant i 
després de comprovar com l’Histadrut neix fins 
i tot abans que l’Estat d’Israel, hem de suposar 
que els sindicalistes d’Histadrut han estat im-
plicats en les tasques de Govern des del 1948? 
Hi ha hagut algun president o ministre o alts 
càrrecs del Govern exsindicalistes? I, en defini-
tiva, si això ha estat així, com l’Histadrut ha sa-
but destriar l’acció política de l’acció sindical?

 És natural que qui representa les necessitats 
dels treballadors trobi el seu lloc en aquelles 
instàncies de la política nacional la finalitat de 
les quals sigui la satisfacció d’aquestes necessi-
tats, tot en el marc de la mateixa ideologia.

 Disculpa Meir, això no ha estat precisament 
un impediment per a la integració al sindicat 
per a amplis sectors de treballadors votants del 
centre i fins i tot de la dreta?

 No, no, de cap manera. Histadrut representa 
a tots els treballadors d’Israel de totes les proce-
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dències i sense cap exigència d’adscripció política. Per 
tant, hi ha una pluralitat molt àmplia dins del sindicat, 
amb votants de l’esquerra, del centre i de la dreta i 
fins i tot de l’extrema dreta. Pensa que els nostres mi-
litants, quan arriben a la cúpula dels seus partits, no 
varien pas la línia en el sindicat que venien seguint. La 
pròpia direcció d’Histadrut, actualment, és una gran 
coalició on tenen cabuda tots els partits polítics amb 
representació al Parlament (Kneset). Aquesta plurali-
tat es dóna també a tots els organismes del sindicat, 
no sempre amb la mateixa proporció, però al cap i a 
la fi hi és present. 
 
 A Bersheva també es dóna aquesta realitat? L’exe-
cutiva que tu encapçales segueix aquests mateixos 
criteris?

 No sempre és la mateixa proporció de participació 
a tots els indrets del país. La composició de l’executiva 
obeeix al resultat del nostre procés electoral intern, 
però el comú denominador és que tots els sectors ide-
ològics són presents a tots els organismes de l’Hista-
drut del Neguev.

 Per tant, puc afirmar que estic davant d’un secre-
tari general habituat a governar en la diversitat i a 
prendre decisions, de vegades, sense unanimitat o 
amb majoria precària?

 Bé, hem de tenir en compte que l’Histadrut és un 
sindicat i la tasca dels sindicats es fa de cara als treba-
lladors i no en interès dels partits polítics o dels go-
verns; per tant, no és tan difícil prendre decisions. No 
obstant això, trobem temes de difícil tractament de-
gut a les profundes diferències ideològiques al si de 
la direcció del sindicat, com, per exemple, com hem 
d’actuar en els territoris ocupats amb els treballadors 
palestins. Aquest tema no es tracta en l’executiva. 

 Meir, ara m’agradaria canviar de registre per tal 
d’abordar una mica les febleses i mancances de l’His-
tadrut. Si navegues per Internet t’assabentes que His-
tadrut és un sindicat en declivi, que té una llarga his-
tòria molt lligada a la creació del propi Estat d’Israel, 

que ha tingut en el passat una afiliació massiva, molt 
més que ara, amb molts més recursos i amb molts 
més serveis per als seus afiliats que en l’actualitat. 
Suposo que en sou conscients, de tot això. Creus que 
aquest procés s’ha de revertir i tornar enrere o pel 
contrari que ara el sindicat és molt més real i repre-
sentatiu i més autèntic que abans?  

 Pepe, possiblement has visitat el web de l’Hista-
drut central a Tel-Aviv. Et recomano que entris al web 
d’Histadrut del Neguev. 

 D’acord. Ho faré. Encara que és ben cert que vaig 
intentar trobar informació al web del Neguev però 
tot era escrit en llengua hebrea. 

 Bé, tens raó, haurem d’encarregar-ne la traducció. 
Tornant al tema central, el 1995 va ser elegit com a 
secretari general de l’Histadrut Haim Ramon, exminis-
tre del Partit Laborista, qui va emprendre una sèrie de 
canvis radicals al sindicat que quasi el fan desaparèixer. 
El que va fer va ser eliminar l’obligatorietat d’afiliació 
a l’Histadrut per part dels treballadors que utilitzaven 
el serveis mèdics públics més grans d’Israel i que ales-
hores estaven gestionats pel sindicat. A partir d’aquí, 
l’afiliació va caure en massa, ja que molts treballadors 
i treballadores estaven afiliats al sindicat, precisament, 
per l’avantatge d’accedir al servei de salut. De dos mi-
lions i mig d’afiliats vam passar a menys d’un milió. 
Per primera vegada en la seva història, el sindicat es va 
veure obligat a sobreviure exclusivament amb les quo-
tes dels seus afiliats i afiliades. Això va comportar una 
reducció dels 2/3 dels ingressos per quotes i una impor-
tant reducció de la plantilla del sindicat, de 3.000 a 900 
treballadors, la qual cosa quasi desfà la central. Actu-
alment, l’Histadrut té 850.000 afiliats a tot el país, els 
quals paguen la quota directament a través del banc. 
Ara l’afiliació va de nou en ascens. Aquest ascens es 
dóna, principalment, pel creixent nombre de treballa-
dors i treballadores dels sectors privatitzats, que bus-
quen acollir-se als convenis negociats per l’Histadrut. 

 A propòsit de l’afiliació, com a responsable d’His-
tadrut-Neguev, us heu marcat objectius d’afiliació?  

“Histadrut representa a tots els treballadors d’Israel 
de totes les procedències i sense cap exigència 

d’adscripció política.”
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 El meu primer objectiu, Pepe, és sempre l’augment 
de l’afiliació al Neguev, ja que com et deia abans l’His-
tadrut es manté només de les quotes d’afiliació.    

 Ara m’agradaria avançar i entrar en un pla més 
directe i íntim, si et sembla. Fixa’t que portem més 
de trenta minuts enraonant i encara no hem parlat 
de Palestina... Meir, en tant que sindicalista veterà i 
persona amb una profunda consciència política, sen-
se la pressió de respondre en nom de ningú sinó de 
tu mateix, imagina’t que ets ministre de Treball del 
Govern israelià, quina seria la primera mesura que 
prendries?

 La meva primera mesura seria desenvolupar el 
Codi del Treball, ja que tots els drets estan expressats 
en els mínims i si es volen millorar actualment només 
és possible que amb els convenis col·lectius. Apujaria 
doncs el llistó de la legislació laboral al nivell de paï-
sos com ara Suècia o Dinamarca.  

 Bé, continues sent ministre de Treball i et toca 
rebre una delegació internacional de sindicalistes 
composta per diversos sindicats europeus i ame-
ricans, que et demanen que intervinguis d’alguna 
manera per tal de millorar la situació dels treballa-
dors palestins als assentaments israelians. Què fari-
es Meir?  

 El tema és complicat degut a que la llei israeliana 
no té vigència en els àmbits de l’Autoritat Nacional 

Palestina. Tanmateix, els empleats palestins que tre-
ballen en els sectors de la Construcció i l’agricultura 
dels territoris ocupats, actualment reben els matei-
xos serveis que reben els treballadors israelians sense 
que sigui necessària la intervenció de cap ministre. Els 
drets mínims establerts per la llei s’apliquen fil per 
randa. Tornem a parlar una altra vegada com veus de 
drets mínims. L’ampliació que propugno com a “mi-
nistre de Treball” no només seria d’aplicació a Israel, 
sinó també al conjunt dels territoris ocupats sota ju-
risdicció israeliana, sense discriminacions.   

 El Codi del Treball existeix en versió àrab?

 Totes les lleis de l’Estat d’Israel estan escrites en 
llengua hebraica i en llengua àrab. Las dues són llen-
gües oficials de l’Estat d’Israel. El Codi del Treball, 
doncs, també està publicat en àrab, com tota publica-
ció oficial d’aquest país. Vull que sàpigues que en el 
Parlament israelià també està permès expressar-se en 
àrab. Et sorprèn, Pepe? 

 Una mica. Però si tu ho dius et crec. Ara voldria 
que fessis un altre esforç i que t’imaginis que ja no 
ets ministre de Treball sinó primer ministre de l’Estat 
d’Israel, ja que veig que ho has fet molt bé com a 
ministre de Treball... Meir, primer ministre, què fem 
amb Palestina? 

 Pepe, aquesta és una problemàtica existencial des 
del 1967, que tractem i patim dia rere dia. En una 
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“Des del 1967, d’una manera progressiva la població 
palestina dels territoris ocupats va començar a 

desenvolupar un sentiment nacional que no va sorgir 
sota l’ocupació jordana.”
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guerra de 6 dies vam derrotar a diversos països àrabs 
alhora. Això va ser un gran èxit, però va anar acom-
panyat de l’efecte més terrible: l’ocupació dels terri-
toris. Al començament estàvem eufòrics, el retorn als 
territoris ancestrals. No ens imaginàvem aleshores el 
futur que ens esperava. D’una manera progressiva la 
població palestina dels territoris ocupats va comen-
çar a desenvolupar un sentiment nacional que no va 
sorgir sota l’ocupació jordana. De totes maneres, tot i 
que no és fàcil, si jo fos primer ministre, retornaria el 
100% dels territoris ocupats en la guerra del 67, fins 
i tot els territoris on hi ha població israeliana, procu-
rant arribar a alguna mena d’acord que permetés la 
seva permanència, sota jurisdicció palestina per supo-
sat. Estaria disposat a retornar també els llocs sants 
per al poble jueu, arribant també a algun acord que 
permetés el lliure accés per als creients. Entenc que 
aquesta posició no és una posició de consens a l’Estat 
d’Israel, però és una posició que representa a no poca 
gent d’aquest país, tot i els lamentables resultats de 
les darreres eleccions, que ens han dut un Govern de 
la dreta.       

 La política que proposes és pel que hem vist de 
molt difícil realització.

 De totes formes, el desitjable, si volem un acord 
estable, és algun tipus de solució que permeti roman-
dre als pobladors israelians, si més no els dels nuclis 
més grans. Els extremistes com Hezbollah i Hamàs 
estan influïts per la ideologia iraniana que pretén 
l’aniquilació de l’Estat d’Israel, encara que es retorni 
el 100% del territori i que es retiri el 100% de la po-
blació israeliana del costat palestí. El seu afany és la 
desaparició de l’Estat d’Israel.

 Bé, tornant al terreny estrictament sindical, què 
poden fer els sindicats per afavorir la pau, per afa-
vorir la convivència de dos Estats, dos pobles, dues 
nacions, en suma dues comunitats que puguin viure 
juntes? Què és el que haurien de fer la PGFTU de Pa-
lestina i l’Histadrut?

 Primer de tot, hauríem d’afavorir el diàleg i l’apro-
pament entre les dues comunitats, en la línia de les 
relacions i els ponts que mantenim amb el sindicalis-
me palestí. La prioritat és millorar el clima entre els 
treballadors de Judea i Samària (Cisjordània) que tre-
ballen als assentaments, tot aprofundint els contactes 
i continuar dialogant, com fem en Wael, secretari ge-
neral de la PGFTU de Jericó,  amb qui coincidim sovint 
i amb qui dialoguem allà on ens trobem, Europa i la 
resta del món. Amb això estem fomentant un bon cli-
ma i que d’altres persones s’hi incorporin.

 No dubtis que els treballadors i treballadores i el 
conjunt del sindicalisme europeu us admiren i us en-
coratgen a mantenir aquesta actitud, i no us mancarà 
suport a totes les iniciatives en pro de la pau que sor-
geixin d’aquests contactes entre el sindicalisme isra-
elià i el palestí. A propòsit Meir, estaries disposat a 
col·laborar en algun projecte sindical amb la PGFTU? 
Un projecte conjunt és possible?

 Primer de tot, Pepe, vull que sàpigues que els di-
rigents de l’Autoritat Nacional Palestina i els pales-
tins en general poden entrar a Israel. Tanmateix, les 
autoritats palestines prohibeixen l’entrada als ciuta-
dans israelians per problemes de seguretat (segres-
tos o atemptats). Per contra, un palestí quan entra a 
Israel pot circular per tot el territori, com qualsevol 
ciutadà israelià. A l’inrevés no és possible. Per tant, 
tot procés de col·laboració ha de portar-se a terme o 
a Israel o a Europa.  Bersheva, Tel-Aviv, Barcelona o 
qualsevol altra ciutat europea serien ben acceptades 
de la nostra part.  

 Puc interpretar que estaríeu disposats a participar, 
per exemple, en un projecte tripartit amb la PGFTU i 
la UGT de Catalunya i portar a terme activitats con-
juntes a Israel i a Catalunya?    

 Per suposat que sí, i tal com vam acordar amb el 
secretari general de la UGT de Catalunya obrirem un 
procés de relació bilateral al marge del sindicalisme 
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palestí, i d’aquí creiem que sorgirà alguna activitat 
trilateral que sense cap mena de dubte incidirà en 
la millora del clima de pau.

 Em sembla una molt bona notícia la vostra 
excel·lent disposició a la col·laboració bilateral i 
trilateral. En aquest sentit, suposo que ja ets co-
neixedor de la bona disposició de la població cata-
lana en general i també del Govern de Catalunya 
en tot el que sigui recolzar iniciatives de pau a la 
Mediterrània, i de manera especial a l’Orient Mitjà, 
mitjançant les polítiques i projectes de cooperació 
internacional. 
 
 D’altra banda, Meir, no voldria finalitzar aques-
ta entrevista, després d’haver estat secretari gene-
ral d’Histadrut, ministre de Treball i primer minis-
tre d’Israel, sense demanar-te que ara et situïs en 
el teu rol de pare de família i em diguis si tindries 
alguna objecció que els teus fills comparteixin al-
guna activitat amb nens palestins, com ara unes 
vacances o unes estades escolars.

 Una altra vegada la resposta no és fàcil. Per pri-
mera vegada vaig sentir por com a pare de família 
i avi de tres nets per la seva integritat física i moral, 
quan durant l’escaramussa militar a Gaza van caure 
per primera vegada a Bersheva míssils de fabrica-
ció iraniana disparats des de la franja de Gaza amb 
l’única intenció de matar població civil. Malgrat 
això, segueixo convençut que no hi ha cap solució a 
cap conflicte, i per suposat tampoc el que tractem, 
que no es basi en la col·laboració i el diàleg. Res-
ponent a la teva qüestió, per suposat que els meus 
fills, que han nascut en una família on la persecució 
de la pau ha estat una constant, i malgrat que la 
meva filla ha patit de manera intensa per la seguretat 
dels seus fills, fins al punt que em va confessar que 
votaria a l’ultradretà Lieberman. Finalment no ho va 
fer. Estic convençut també que si hi hagués alguna 
activitat per a joves palestins i israelians els meus nets 
serien els primers a participar-hi. 

 Meir, tens algun amic palestí?

 Tinc alguns amics palestins, a més de Wael Nathe-
ef, secretari general de la PGFTU de Jericó, amb qui 
mantinc una cordial i propera relació. En el passat 
vaig tenir també relacions amb sindicalistes de diver-
ses zones de Tulkarem i amb molts treballadors pales-
tins a Bersheva, con ara el director del taller mecànic 

de la FIAT, un jove palestí de la franja de Gaza, del 
qual no he tornat a saber. 

 Per finalitzar Meir, després d’una hora enraonant 
oblidava demanar-te un missatge per a la UGT de Ca-
talunya, ficada de ple al seu XIè congrés.

 Veig que els lligams que estem construint la UGT de 
Catalunya i l’Histadrut mereixen alguna mena d’acte 
simbòlic, ja que tenim en part un passat comú que va 
durar segles i que va acabar malament (expulsió dels 
jueus al segle XVè), però que, malgrat això, a Catalunya 
sempre ha existit una comunitat jueva i avui nosaltres 
tornem aquí orgullosos de l’Estat que hem creat i desit-
jant construir alguna cosa amb la UGT de Catalunya.
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 Com a sindicalista del sindicat PGFTU, com expli-
caries la teva presència aquí?

 Primer deixa’m agrair a la UGT de Catalunya per 
haver-me convidat com a representant de la PGFTU al 
13è congrés de la UGT i vull transmetre una gran sa-
lutació de part de la meva gent als nostres companys 
de la UGT de Catalunya. 

 Qui és Wael Natheef?

 Sóc un palestí. Vaig néixer a Jericó i sóc sindicalis-
ta des de fa uns vint-i-cinc anys; en el darrer congrés 
del PGFTU, el 2007, vaig ser escollit com a membre 
del comitè executiu i a més en sóc el responsable del 
departament d’Educació. També sóc el secretari regi-
onal del PGFTU a l’àrea de Jericó.

 Deixa’m dir que estic molt content de ser aquí a 
Barcelona, és la primera vegada que hi vinc i és una 
gran oportunitat per a nosaltres com a sindicalistes 
palestins per parlar i compartir coses amb els nostres 
companys de la UGT i amb les moltes delegacions in-
ternacionals que assisteixen a aquest congrés.

 Com ja saps, Pepe, l’any passat a Jericó, vam tenir 
l’oportunitat de conèixer el secretari general de la 
UGT, Pepe Álvarez, i va ser la primera vegada que ens 
vam reunir amb ell i esperem poder desenvolupar la 
relació i la cooperació amb la UGT en el futur.

Wael Natheef
líder sindical palestí
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 La situació general a Palestina és delicada: tenim 
un alt índex de desocupació, a Cisjordània és del 24%, 
a Gaza d’un 44%. A més, un 65% de la població es 
troba en situació de pobresa.

 Els palestins, especialment el moviment sindical 
palestí, ens enfrontem a la gran quantitat de pro-
blemes derivats de l’ocupació israeliana i demanem 
als nostres amics del moviment sindical internacional 
que ens ajudin.

 Realment, és possible fer sindicalisme a Palestina? 
O realment a Palestina l’única cosa que es pot fer és 
la lluita per la independència, que s’acabi l’ocupació 
i realment els problemes laborals quasi són impossi-
bles de tractar, perquè l’ocupació ho ocupa tot?

 Com a palestins no podem separar els assumptes 
polítics de la resta d’assumptes. Però primer, com a 
sindicalistes palestins, hem construït el sindicat, com 
a organització, hem intentat obtenir ajudes per als 
nostres membres, organitzem els nostres membres en 
sectors. Però no  podem separar les nostres normes 
com a sindicat palestí de la qüestió política.

 Quant als treballadors palestins, com he dit abans, 
nosaltres els organitzem, també lluitem contra l’ocu-
pació israeliana i contra els empresaris israelians (en 
territori palestí) per assolir drets per als nostres afili-
ats i treballadors.

 Wael Natheef, nascut a Jericó (Palestina), té 52 anys i és des de en fa 18 el secretari general de la Federació 
General de Sindicats Palestins a la regió de Jericó (PGFTU en anglès) i membre de la comissió executiva confe-
deral com a secretari de Formació. És també responsable regional del partit Al Fatah (coreligionaris d’Arafat). 
Ha participat a Barcelona al 13è congrés de la UGT de Catalunya, com a  part d’una nodrida delegació inter-
nacional on també hi era el sindicat israelià Histadrut, amb el qual Wael manté bones relacions.
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 Ja ho vau veure i 
sentir, quan vau ser a 
Jericó el febrer passat, 
quan vols viatjar a un 
altre país, has de creuar 
molts punts de control 
(checkpoints), intentem 
organitzar els nostres 
afiliats per facilitar-los 
educació mitjançant ta-
llers i cursos, això és el 
que fem: organitzar-los 
i lluitar contra l’ocupa-
ció per obtenir la independència.

 Treballem en dos nivells, primer a nivell intern, 
dins l’àrea de Jericó, lluitant pels drets dels nostres 
treballadors, perquè tenim una llei laboral palestina 
des de l’any 2000, però no està implementada, no hi 
ha jutjats especialitzats per defensar els drets dels 
treballadors; el segon nivell és la lluita per defensar 
els drets dels treballadors palestins dels assentaments 
israelians en territori palestí o dels que treballen a 
Israel.

 M’interessa molt el tema dels treballadors dels 
assentaments israelians, com explicaria la PGFTU, 
primer, la situació d’aquests treballadors i, segon, 
m’agradaria que em diguessis quin pla d’acció ha 
previst la PGFTU? 

 A Cisjordània hi ha uns 450 assentaments israeli-
ans, el que representaria, segons la darrera estadís-
tica, al voltant del mig milió d’habitants. Deixa’m 
que t’expliqui breument la situació a l’àrea de Jericó, 
l’àrea de la vall del riu Jordà, que és una àrea molt 
gran, principalment agrícola: hi ha 33 assentaments 
israelians, la majoria agrícoles i hi ha dues grans zo-
nes industrials. Pel que fa als assentaments agrícoles, 
hi treballen uns sis mil treballadors palestins i a les 
zones industrials, pels voltants dels mil cinc cents. En 
el conjunt de Cisjordània parlaríem d’uns trenta o 
quaranta mil treballadors palestins dins els assenta-
ments. 

 Quina és la situació d’aquests treballadors?

 La situació és molt dolenta, estan patint: no hi ha 
salari mínim, treballen vuit hores al dia i cobren uns 
cinquanta o seixanta shekels.

 Quants euros serien?

 Seixanta shekels serien uns dotze euros.

 Al dia?

 Al dia, sí. Per vuit hores de treball. Recordaràs al 
febrer que vam comentar que el Tribunal Suprem Is-
raelià va dictaminar el 2007, també pel que fa al salari 
mínim, que els treballadors dels assentaments israeli-
ans s’haurien d’acollir a la legislació israeliana, això 
hauria de garantir un salari mínim de vint shekels a 
l’hora.

 Realment veiem que la situació és difícil, que no-
més ens n’has fet una petita pinzellada, jo sé que és 
molt més complex, Wael, però veig que l’ocupació 
arriba molt més enllà del territori, que fins i tot arri-
ba a l’espai legal, que no hi ha un espai legal a què 
acollir-se per poder desenvolupar un sindicalisme en 
llibertat. Amb aquesta situació, amb aquesta realitat, 
amb aquesta poca capacitat de maniobra, quina és 
la teva prioritat en aquests moments i quins són els 
teus objectius? Com voleu afrontar en aquests mo-
ments aquesta situació?

 Primer m’agradaria continuar explicant-te alguna 
cosa més pel que fa als drets dels treballadors: ja hem 
parlat del salari mínim, a més, tenim el problema que 
els treballadors dels assentaments treballen sense 
contracte que estableixi la relació entre l’empresari i 
el treballador, sense contracte és molt difícil pels tre-
balladors parlar de drets, defensar-se davant un tri-
bunal israelià; també tenim un problema pel que fa 
a salut i seguretat en el treball, al camp treballen en 
contacte amb fertilitzants químics sense cap mesura 
de seguretat que els protegeixi. 

 També ens trobem amb un problema d’explotació 
infantil i de la dona, especialment durant l’estiu, èpo-
ca de la recollida del raïm i dels dàtils. Durant l’estiu, 
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els empresaris israelians utilitzen mà d’obra infantil, 
que recullen de molts pobles palestins i els porten als 
camps on treballen vuit hores al dia per uns vint o 
trenta shekels al dia.

 També hi ha l’explotació de la dona que treballa 
al camp, especialment pel que fa al salari mínim, co-
brant entre quaranta i cinquanta shekels al dia. La 
força de treball femenina és d’un 40% als assenta-
ments israelians.

 Tot això significa que ens enfrontem a molts pro-
blemes, tant pel que fa a l’explotació infantil, de la 
dona i de la resta de treballadors. I nosaltres com a 
sindicat hem de resoldre tots aquests problemes i fer-
ne un seguiment, però a vegades no podem fer-hi 
res. Treballem i lluitem, a vegades ens en sortim, però 
a vegades no podem fer-hi res.

 Com ho feu per resoldre aquests problemes?

 Primer fem molta feina per organitzar-nos, inter-
nament. Per aconseguir ser un sindicat fort i demo-
cràtic. Ens elegim democràticament, establim sectors 
al sindicat general.

 També hem establert moltes relacions amb els nos-
tres col·legues de sindicats internacionals, intentem 
de treballar amb ells perquè ens donen suport i ens 
ajuden a resoldre molts problemes.

 Estem fent un seguiment dels assumptes legals 
dels treballadors dels assentaments, usant advocats 
privats i organitzacions israelianes en defensa de la 
legalitat, com ara en la relació que hem establert des 
de la delegació de Jericó amb la línia directa d’asses-
sorament legal de Tel Aviv.

 També m’agradaria afegir que lluitem pel desen-
volupament de la legislació palestina en matèria la-
boral.

 Wael, la UGT de Catalunya vull que sàpigues que 
segueix reafirmant-se en el seu suport absolut al sin-
dicat PGFTU en la seva lluita pels drets dels treba-

“Els palestins, especialment el moviment sindical 
palestí, ens enfrontem a la gran quantitat de 
problemes derivats de l’ocupació israeliana.”
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lladors dels assentaments, la situació dels quals és 
extremadament greu, els treballadors, com ens has 
explicat, estan en molt males condicions, però a més 
el sindicat PGFTU està lligat de mans, perquè ni tant 
sols els pot defensar amb la normalitat amb què en 
tot el món els sindicats podem com a mínim inten-
tar defensar-los. Amb aquest sentiment, ahir vaig fer 
una entrevista als companys d’Histadrut, al secretari 
general d’Histadrut al Negev, l’àrea de Beer-sheva i 
li vaig fer algunes preguntes dirigides precisament a 
esbrinar com viu el sindicat Histadrut la situació dels 
treballadors dels assentaments. Els vaig formular 
dues preguntes: la primera, realment coneixen la si-
tuació dels treballadors palestins dels assentaments i 
realment estan fent tot el que farien si fossin treba-
lladors israelians? I la segona pregunta va ser molt 
més directa: és cert que tota la legislació israeliana, 
que també regeix als assentaments, està publicada 
també en àrab? La seva resposta a la primera pre-
gunta: “Nosaltres sempre estem disposats a defensar 
els treballadors en tot el territori on s’apliqui la llei 
israeliana, no volem defugir aquesta responsabilitat. 
No fem diferències quant a l’origen del treballador, 
per nosaltres tots són iguals”. La resposta a la sego-
na pregunta: “Israel és un Estat amb dues llengües 
oficials, l’hebreu i l’àrab. Tota la legislació israeliana, 
tota, està disponible en les dues llengües, també en 
matèria laboral, que regeix en territori israelià”. La 
darrera pregunta que els vaig plantejar va ser: estarí-
eu disposats a treballar junts, amb el sindicat PGFTU, 
però també amb la UGT de Catalunya, per establir un 
pla per millorar els drets dels treballadors palestins 
dels assentaments? La resposta va ser: “Sí, si el PGF-
TU ho vol, sí”. Què hi dius, Wael?

 Deixa que t’expliqui una cosa: la posició del sin-
dicat Histadrut a Israel en aquests moments és molt 
feble. A més, pel que fa al seu secretari general a Be-
er-sheva, Meir Babaev, jo m’hi he reunit en diverses 
ocasions i molts cops li he plantejat: “què pots fer pel 
tema dels treballadors palestins dels assentaments 
israelians?” Em va respondre: “nosaltres no tenim 
responsabilitat sobre aquesta gent, no podem fer res 
per aquesta gent, nosaltres tenim responsabilitats 
amb els treballadors en territori israelià”.
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 Pel que fa a la legislació israeliana: ja vam comen-
tar amb tu a Jericó sobre el tema de traduir la nor-
mativa israeliana pel que fa al salari mínim, busquem 
suport per a la traducció, és unes quaranta pàgines, 
de l’hebreu a l’anglès i també a l’àrab. Especialment 
a l’àrab, és molt important per a nosaltres. 

 Nosaltres com a PGFTU vam signar un acord amb 
Histadrut, el 1995, i vam fer algunes coses amb ells, 
com ara tallers i cursos. El 1998 vam viatjar les dues 
delegacions, del PGFTU i d’Histadrut, a Londres, con-
vidats per l’ITUC. Vam ser-hi deu dies per dialogar so-
bre les nostres relacions presents i de futur i sobre la 
pau. Però al final de les jornades no havíem fet res, 
perquè no vam trobar res sobre què parlar.

 Pel que fa a Histadrut, hi ha molts accidents labo-
rals als assentaments israelians, alguns treballadors hi 
han mort, molts han estat arrestats, els treballadors 
tenen molts problemes per creuar els checkpoints, 
perquè hi ha molts treballadors sense permís per ac-
cedir a territori israelià, en molts casos els hi dene-
guen el permís amb l’excusa que hi ha massa punts 
de control que haurien de creuar. És mentida, hi ha 
molts problemes i no hem vist cap gest per part d’His-
tadrut per mirar de resoldre’ls o per dialogar, per par-
lar dels problemes diaris dels treballadors palestins en 
territori israelià.

 L’abril de l’any passat, el secretari general de l’ITUC 
va venir a Palestina i a Israel, vam estar treballant du-
rant quatre dies i se’n va sortir, va pressionar les dues 
parts i va aconseguir que signéssim un nou acord, en-
tre Histadrut i el PGFTU, i Histadrut ens va transferir 
setze milions de shekels, al PGFTU. Ell va pressionar, 
perquè signéssim algun acord, simplement per l’im-
pacte mediàtic que per ell suposava, però no vam ob-
tenir cap benefici d’aquest acord. 

 Algunes vegades ens hem reunit amb el secretari 
general d’Histadrut a Israel i sempre ens hem trobat 
amb bones intencions, però, a l’hora de la veritat, res.
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“Fem molta feina per organitzar-nos, internament. 
Per aconseguir ser un sindicat fort i democràtic. Ens 

elegim democràticament, establim sectors al sindicat 
general.” 

 La situació està clara, n’estic convençut, una cosa 
és el que Histadrut manifesta i una altra cosa és el 
que fa. Davant d’aquesta situació, et proposo que 
descriguis, a un nivell més baix, entenent que parlem 
del PGFTU de Jericó, que parlem d’Histadrut a l’àrea 
del Negev i que parlem de la UGT de Catalunya; amb 
aquests tres possibles actors, descriu: ¿quin tipus de 
projecte podria dur-se a terme perquè no succeeixi el 
que ha succeït anteriorment?

 Deixa que et digui una cosa seriosament, per no-
saltres a Jericó, la primera vegada que ens vam trobar 
amb la delegació del Negev, el 2004, a Lió, perquè 
els nostres amics de la CGT van intentar que ens tro-
béssim. Vam ser uns dies a Lió i vam parlar de moltes 
coses: de pau, de relacions, etcètera. I també ens vam 
trobar en una altra ocasió, a Beer-sheva, vam ser-hi 
dos dies. Fins avui, no hem vist res de res, no han fet 
res de res, ens reunim, seiem i parlem, però res.

 Deixa que t’expliqui la situació real, el problema 
no és com desenvolupar una relació entre Jericó i 
Beer-sheva, o entre Nablus i Tel Aviv, el problema és 
l’ocupació, el problema és la situació política.

 És una oportunitat per a nosaltres com a represen-
tants de Jericó i de Beer-sheva, per seure junts, per co-
mençar negociacions i per tractar certs temes. Potser 
ens ajudarà de cara al futur el fet de construir una rela-
ció, el fet de començar a cooperar. És una oportunitat. 
L’any passat, durant la nostra estada a Beer-sheva, vaig 
fer un discurs, representant la delegació àrab, i els vaig 
preguntar als israelians que hi havia a l’auditori, unes 
200 persones, que ens hem de posar d’acord, com a pa-
lestins i israelians, hem de declarar que ja n’hi ha prou 
de guerra, perquè tenim l’oportunitat de viure junts, 
com a éssers humans i això hauria de ser independent 
de com podem construir el nostre Estat nosaltres, els 
palestins. I podem viure junts en dos Estats.

 Entenc perfectament el que argumentes, entenc 
que la situació de guerra és la que ho marca tot, per 
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 Sí, per descomptat, i ja ho hem fet. El 2005 vam 
participar d’un projecte d’aquestes característiques. 
Mitjançant el sindicat CGT, vam passar 21 dies a Lió 
amb 12 nens palestins, juntament amb nens israelians, 
francesos i d’altres sindicats internacionals. Intentem 
d’establir projectes comuns amb els nens, per parlar de 
pau, de drets, de futur, mitjançant els nens i nenes. 

Aquest va ser un projecte que es va establir des de Je-
ricó i que va comptar amb el vistiplau del secretariat 
general del PGFTU.

 Per acabar et vull fer una petita confessió, ahir 
vaig preguntar als companys d’Histadrut si tenien 
algun amic palestí i em van contestar que Wael és el 
seu amic. És veritat?

 Sí, sí, sí. Sí, perquè hem mantingut contactes, no 
sé, quant t’he contestat sobre el tema dels amics is-
raelians, què és el que tu consideres un amic. Vaig 
conèixer Meir Babaev el 2004 a Lió i després ens hem 
trobat en tres o quatre ocasions, la darrera vegada 
l’any passat a Beer-sheva, la seva ciutat i a vegades 
parlem per telèfon. Suposo, creu-me, que ell serà 
amic meu, a vegades penso que sí, que ell vol treba-
llar per la pau, pel futur, de la mateixa manera que 
jo ho vull. A vegades ho sento així. A vegades, quan 
ens asseiem junts, parlem de resoldre problemes dels 
palestins i ell parla dels drets dels palestins i parla de 
futur, de pau.

això la meva primera pregun-
ta en aquesta entrevista “És 
possible fer sindicalisme a Pa-
lestina?”, et deia i, òbviament, 
és molt difícil. Tant difícil com 
intentar ara descriure quina 
acció podem fer junts, per sen-
zilla que sigui: si haguessis de 
descriure un projecte senzill, 
per treballar-lo junts, a dues o 
a tres bandes, com seria aquest 
projecte? Seria un projecte de 
formació? Seria un projecte per 
establir una xarxa sindical per 
a la defensa dels treballadors 
dels assentaments? Seria un 
projecte de salut laboral? Per-
què a vegades, la pau es fa amb 
petites passes.

 De cara el futur podem pen-
sar en un projecte sobre salut i seguretat laboral, i 
també podríem fer alguna cosa junts: Jericó, Beer-
sheva i Catalunya, per enfortir el rol de la dona en el 
marc sindical. 

 Ja per acabar, què és el que la PGFTU ha de dir al 
poble de Catalunya? Què és el que ha de dir a la UGT 
de Catalunya? 

 Primer agrair-vos que m’hagin convidat a ser aquí 
per assistir amb els nostres amics i col·legues de la 
UGT al seu congrés. Després demanar-vos ajuda i su-
port per establir projectes a l’àrea de Jericó, perquè 
Jericó és una àrea pobra, molt gran, hi ha molts tre-
balladors i treballadores que pateixen. Demano als 
nostres amics de la UGT de Catalunya que ens donin 
suport en aquest projecte, perquè n’obtindrem molts 
beneficis per als treballadors i les treballadores, amb 
els tallers i els cursos tècnics, d’informàtica i de bro-
dats. Aquest és el principal motiu pel que sóc aquí, 
per acordar i potser per signar algun tipus d’acord 
entre la delegació de Jericó i la UGT de Catalunya.

 Wael, tens algun amic israelià?

 No.

 Si tinguessis fills en edat escolar, acceptaries que 
els teus fills compartissin vacances, colònies, amb 
nens israelians?
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 Se trata de un proyecto de la OIT, financiado por 
el Ministerio de Trabajo e Inmigración de España, en 
el marco del convenio de cooperación técnica suscrito 
entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
y el Gobierno de España.

 Desde el año 1987, el Ministerio de Trabajo de Es-
paña viene financiando, en América Latina, proyec-
tos de cooperación de la OIT, de apoyo al desarrollo 
del sindicalismo latinoamericano.  Por lo tanto, el 
proyecto FSAL es continuidad de acciones anteriores 
de apoyo explícito a las organizaciones sindicales de 
distintos países.

 Los objetivos del proyecto FSAL se resumen en 
contribuir al fortalecimiento sindical, construyendo 
mayores niveles de capacidad e incidencia sindical, 
particularmente en los espacios de diálogo social, me-
diante la elaboración y articulación de propuestas y 
estrategias sindicales, prioritariamente en la promo-
ción del trabajo decente.

 Se pretende que, al final del proyecto, las organi-
zaciones sindicales beneficiadas estén mejor situadas, 
sobre la base de los siguientes criterios:

a) Información sobre las principales temáticas 
que aborda el proyecto recogida, analizada, sis-
tematizada y ampliamente difundida entre los 
beneficiarios del proyecto.

Fortalecimiento de los
sindicatos ante los nuevos
retos de la integración
en América Latina

b) Estrategias nacionales y subregionales de uni-
dad de acción sindical sobre el fortalecimiento 
de la libertad sindical y la extensión de la nego-
ciación colectiva diseñadas y en proceso de eje-
cución.

c) Propuestas de modernización y adecuación de 
las estructuras sindicales, ante los nuevos retos 
de los procesos de integración económica y de la 
globalización elaboradas y en proceso de ejecuci-
ón.

d)Plataformas sindicales comunes o acuerdos pro-
gramáticos unitarios que promueven el trabajo 
decente en los ámbitos de intervención sindical, 
formuladas y  consensuadas.  

Está lógica responde a los problemas y necesida-
des de:

1. Persistencia de altas tasas de subempleo, con 
incremento de la actividad informal, la segmen-
tación, precarización y fragmentación laboral en 
aumento, junto a  la disminución de la protecci-
ón social. En torno al 53% de la PEA, en América 
Latina, carece de empleo formal.

2. Elevados índices, en la mayoría de los países, 
de déficit de empleo decente, pese a la mejora 
económica del último quinquenio, particular-
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mente entre los jóvenes y mujeres. La mayor par-
te de la población trabajadora labora en condici-
ones precarias, a cuenta de ingresos insuficientes 
y en situaciones de inseguridad, desigualdad y 
discriminación, falta de  libertad y ausencia de 
dignidad.

3. Debilidad sindical en la mayoría de los países, 
hay bajas tasas de afiliación y de negociación co-
lectiva, excepto en Argentina, Brasil y Uruguay.  

 Sin duda, el principal factor debilitador del sindi-
calismo latinoamericano son las políticas y prácticas 
antisindicales que, de forma sistemática, se aplican 
contra el sindicalismo, incluido el asesinato de diri-
gentes sindicales, como sucede en Colombia, Guate-
mala y Honduras. 

 Pero también están las ca-
rencias de naturaleza interna 
de las organizaciones sindicales 
en el plano organizativo, pro-
gramático y estratégico, con se-
rias debilidades para organizar, 
gestionar, representar, negoci-
ar, coordinar, ampliar y crecer.

 Esta problemática es, en parte, consecuencia de 
un proceso de mayor internacionalización y empo-
deramiento de la economía corporativa, ante el que 
surge la gran demanda continental y mundial de una 
globalización con justicia social, que cobra mayor vi-
gencia si cabe ante las duras consecuencias de la crisis 
económica internacional actual. Los beneficios de la 
globalización son un espejismo para la mayoría de los 
trabajadores. 

 La globalización, a la par que los procesos de in-
tegración económica y liberacización comercial, así 
como los cambios habidos en la organización del tra-
bajo en la última década, comportan indudables re-
percusiones e impactos en el mercado de trabajo, que 
han de ser necesariamente tenidos en cuenta por el 
sindicalismo.

 En América Latina se están dando tres procesos 
económicos paralelos: a) Integración económica, b) Li-
beracización comercial y c) Ajuste estructural. Aunque 
diferentes, enuncian un denominador común: el in-
cremento del comercio, de la inversión, la estabilidad 
económica y la pretensión de la generación de em-
pleo. En la práctica, no se observan tales resultados. 

 El proceso de internacionalización de la economía 
se está dando con inequidad. Según CEPAL, América 
Latina es el continente de mayor desigualdad. El 5% 
más rico ingresa el 25%, mientras el  30% más po-
bre sólo ingresa el 7,5%.  Hay 225 millones de pobres 
(43,9%) y 100 millones de indigentes (19,4%). Cada 
vez aparecen más voces reclamando un reparto más 
equitativo de la riqueza, lo que implicaría reformas 
fiscales.

 En la era de la globalización, el papel del sindi-
calismo es clave para contribuir a la mejora de la di-
mensión social de los procesos de globalización e in-
tegración y en la promoción de la necesaria libertad 
sindical y la negociación colectiva. 
 
 En este escenario, los horizontes inmediatos y las 
prioridades regionales del sindicalismo latinoamerica-

no se centran en la exigencia 
de empleo para todas y to-
dos, trabajo decente, lo que 
supone trabajo con derechos 
y en condiciones de libertad, 
seguridad y dignidad y una 
mayor y mejor distribución 
de la riqueza.

 Los  ejes estratégicos centrales del proyecto FSAL 
se corresponden con los  objetivos estratégicos de la 
OIT: la promoción de los derechos fundamentales del 
trabajo; el empleo para todas y todos; la universali-
zación de la protección social y el fortalecimiento del 
diálogo social.

 Los obstáculos más relevantes a un pleno ejercicio 
de la libertad sindical y generalización de la negocia-
ción colectiva están en la propia normativa. Es típico 
de la normativa americana condicionar la afiliación 
sindical a la existencia de un determinado número 
mínimo de trabajadores para poder formalizar un 
sindicato. Este hecho implica, en la práctica, excluir 
a la mayoría de la PEA de la posibilidad de afiliarse 
sindicalmente dejando en papel mojado el disfrute 
de un derecho humano laboral fundamental. 

 De hecho, la libertad sindical está dañada en va-
rias de sus vertientes, en la medida que no se puede 
ejercer a plenitud. No está reconocida ni se acepta 
la libre afiliación individual y directa a la organizaci-
ón sindical elegida. No se permite la libertad de or-
ganización, como mejor convenga a los fines de los 
afiliados, porque la ley determina cómo han de or-

Sin libertad sindical plena es 
impensable que exista 
democracia.
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ganizarse los trabajadores y a partir de qué número. 
No se respeta la libertad de acción sindical porque la 
negociación colectiva sólo se reconoce en el ámbito 
de la empresa que tiene sindicato constituido, estan-
do prohibida incluso en algunos países la negociación 
colectiva sectorial. 

 Esta reglamentación, claramente limitativa de la 
plena libertad sindical, común a casi todos los países 
americanos, que impide a la 
mayoría de los trabajadores afi-
liarse y organizarse libremente, 
paradójicamente intervencio-
nista en tiempos de flexibilidad 
absoluta, con la excusa del rol 
tutelar del Estado en materia 
laboral, es la principal barrera 
que frena e impide un crecimi-
ento y desarrollo sindical sostenible.

 En síntesis, con el proyecto FSAL se está trabajado 
intensamente en la elaboración de estrategias sindi-
cales para el fortalecimiento de la libertad sindical y 
la extensión de la negociación colectiva. Hasta el pre-
sente, se han realizado talleres sobre esta temática en 
los diez países de intervención, las tres subregiones y 
actividades regionales. 

 En el año 2009 se está apoyando la campaña de 
promoción y defensa de la libertad sindical, aprobada 
en resolución del congreso fundacional de la Confe-

deración Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de 
las Américas (CSA).

 La CSA ha decidido que uno de sus ejes centrales 
sea la autoreforma sindical.  El proyecto FSAL ha rea-
lizado actividades en países centroamericanos y andi-
nos sobre adecuación de estructuras. En el año 2009 
apoyará las iniciativas de la CSA. La necesidad de in-
novación sindical  es clave para el desarrollo sindical.

 Crecimiento y desarrollo 
implica también mejorar la 
capacidad de propuesta, ini-
ciativa e incidencia sindical, 
especialmente en temáticas 
fundamentales para el bi-
enestar y la calidad de vida 
de los trabajadores. Con el 

proyecto se está trabajando la elaboración de pro-
gramas de acción sindical en fomento del empleo, 
Seguridad Social e igualdad y no discriminación en 
las relaciones laborales.

 En un tiempo en que la moda es desprestigiar al 
sindicalismo, siguiendo los fracasados dictados neoli-
berales, se hace necesario alzar la voz para decir: sin 
libertad sindical plena es impensable que exista de-
mocracia; a la democracia no se la puede detener a la 
entrada del centro del trabajo; sin sindicalismo libre 
y representativo es inalcanzable el desarrollo sosteni-
ble. 
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Sin sindicalismo libre y 
representativo es inalcanzable 
el desarrollo sostenible. 
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 El 15 de març es van celebrar les eleccions a la pre-
sidència de la República de El Salvador. El Salvador 
és un país de Centre Amèrica, d’uns 7.000.000 d’ha-
bitants, en què més del 50% de la població viu per 
sota de llindar de pobresa. Una de les raons que ha 
provocat aquesta situació va ser la guerra civil que va 
patir el país, en la qual es van enfrontar l’exèrcit go-
vernamental, és a dir, la Força Armada de El Salvador 
(FAES), amb les forces insurgents del Front Farabundo 
Martí per a l’Alliberament Nacional (FMLN). La guer-
ra es va desenvolupar entre el 1980 i el 1992, encara 
que el país va viure un ambient de crisi política i social 
durant tota la dècada de 1970. 

 El nombre de víctimes d’aquesta confrontació 
armada ha estat calculat en 75.000 persones, entre 
morts i desapareguts. El conflicte va concloure després 
d’un procés de diàleg entre les parts, amb la signatu-
ra d’un acord de pau, que va permetre la desmobilit-
zació de les forces guerrilleres i la seva incorporació a 
la vida política del país.

 Després de la signatura dels acords de pau, s’han 
anat realitzant eleccions presidencials al país cada 
cinc anys. Però mai no havia existit l’alternança polí-
tica que personalment opino que es fa necessària per 
poder dir que un procés democràtic ha estat un èxit, 
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ja que des dels acords de pau només ha governat el 
partit de dretes Arena.

 Enguany, es van presentar com a candidats a la 
presidència només dos partits: l’Arena i l’FMLN, i no 
cinc com havia passat en anteriors eleccions. En el 
marc de les eleccions, FUNDASPAD (Fundación Salva-
doreña para el Desarrollo Local y la Democracia) ens 
va convidar a formar part 
del grup de persones que 
participaria com a obser-
vadors internacionals a 
les eleccions presidenci-
als i de seguida ens vam 
posar a treballar amb la 
possibilitat d’anar-hi. Al 
final es va crear una de-
legació formada per tres 
persones, entre les quals em trobava jo mateix, que 
va partir el dia 7 de març cap a El Salvador.

 Durant la nostra estada vam estar participant ac-
tivament en el procés d’observació, primer inscrivint 
els altres de la resta de països participants i visitant al-
gunes entitats juvenils per conèixer el seu posiciona-
ment respecte a les eleccions. Entre aquestes visites, 
vam tenir l’oportunitat de reunir-nos amb els joves 
de la FES (federació d’estudiants salvadorenca), que 
ens van explicar quines eren les seves reivindicacions 

cap al Govern que sor-
tiria dels comicis i qui-
nes eren les necessitats 
dels joves estudiants 
del país. Després dels 
primers dies de treball 
a la fundació i de la re-
alització de les visites, 
vam estar destinats a 
un centre de denúnci-

es, on la població salvadorenca trucava per exposar 
les seves denúncies sobre irregularitats que anaven 
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Des de l’Avalot volem felicitar el poble 
salvadorenc per la seva participació 
activa durant tot el procés electoral. 
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succeint durant el procés electoral. 
Cada dia arribaven milers de tru-
cades, que eren ateses pels obser-
vadors que estàvem allí designats i 
fèiem informes que, posteriorment, 
es presentaven al tribunal electoral. 

 Durant tot el procés, vam poder 
constatar moltes irregularitats. A 
continuació us exposem algunes de 
les més significatives.

 En primer lloc, el transport de 
persones estrangeres de països limí-
trofs cap a El Salvador per votar i la 
instal·lació de llits en edificis munici-
pals per allotjar les persones estran-
geres el dia abans de les eleccions.

 En segon lloc, el fet que el regis-
tre electoral no estigués prèviament 
avaluat i depurat i que només esti-
gués a disposició completa del partit 
Arena (partit de dretes que gover-
nava el país fins ara). Aquest fet va 
crear un parell de  problemes: el pri-
mer, la impossibilitat de tenir confi-
ança en la seva exactitud, atès que 
segons un informe dels Estats Units 
encarregat per diverses associacions 
d’àmbit social, el cens contenia els 
noms de més de 100.000 persones 
difuntes; en segon lloc, el fet que 
el cens no estigués en possessió dels 
dos partits va donar un avantatge al 
partit Arena, en posseir informació 
sobre els votants.

 En tercer lloc, el fet que el vot no 
fos residencial disminuí la participa-
ció, perquè la centralització de les 
taules de votació dificultà la possi-
bilitat de votar a persones que no es 
podien desplaçar i augmentà la pro-
babilitat de frau de vot de persones 
estrangeres, atès que era més difícil 
poder identificar els votants.

46
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I també volem felicitar l’FMLN per 
la victòria en els comicis celebrats 
el 15 de març. Creiem que
 l’alternança de partits en la 
presidència, que des dels acords de 
pau del 1992 no s’havia produït, 
enforteix el procés democràtic que 
està vivint el país.

 Altres irregularitats 
que vàrem poder consta-
tar van ser el pagament 
del vot per part del par-
tit Arena a persones en la 
mateixa taula de votació.

 Durant tot el dia de 
la votació vàrem estar de 
ruta per diferents centres 
de votació, cosa que ens 
va permetre veure amb els 
nostres ulls que el poble 
estava bolcat, perquè les votacions fossin tant de-
mocràtiques com fos possible, tot denunciant totes 
aquelles irregularitats que s’estaven produint. Gràci-
es a aquell treball la jornada de votació es va esdeve-
nir amb normalitat. També volem dir que els salvado-
rencs que estan vivint a l’estranger han de poder tenir 
la possibilitat de votar on estan vivint, atès que, si no, 

s’exclou del dret al sufra-
gi els que no poden pagar 
un bitllet aeri i els que no 
poden viatjar a causa de la 
seva situació migratòria.

 Des de l’Avalot volem 
felicitar el poble salvado-
renc per la seva partici-
pació activa durant tot el 
procés electoral. Creiem 
que la seva participació 
activa, tot denunciant to-

tes les irregularitats que es trobaven, ha fet que el 
procés fos més democràtic. I també volem felicitar 
l’FMLN per la victòria en els comicis celebrats el diu-
menge 15 de març. Creiem que l’alternança de partits 
en la presidència, que des dels acords de pau del 1992 
no s’havia produït, enforteix el procés democràtic 
que està vivint el país.
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rents poblacions i quan, finalment, la millora no sor-
geix és quan, perdut per perdut, deixen que actuem 
amb els nostres remeis i no sempre s’arriba a temps. 
Sovint teníem persones ingressades en estat força 
greu. La part positiva és que qui creia en la nostra me-
dicina s’acostava tan bon punt tenia el primer símpto-
ma. Cada any vam assistir al naixement de 4 o 5 criatu-
res, gratificant plenament, tot i que en alguna ocasió 
el part va ser dificultós.  

 Una prova dura i difícil per a nosaltres, que poc 
habituats estem a  la mort infantil. Dur, molt dur veu-
re l’actitud de les mares que no mostren el dolor que 
senten, perquè és mal vist a la seva cultura i reprimei-
xen els seus sentiments davant la seva societat. Difícil, 
molt difícil, tractar un infant a qui saps que el que li 
fas és dolorós i ell tan sols mira fixament els teus ulls, 
mostrant tota la fe i l’esperança posada en la  teva 
“saviesa”, sense ni un gemec ni una ganyota.

 Finalment, el 2007 una metgessa i un tècnic és fan 
càrrec del funcionament del dispensari i és manté 
obert tot l’any, el nostre projecte s’ha assolit i el Go-

Entre l’Àfrica i Amèrica, 
una experiència de cooperació

 “La rebuda és espectacular, crec que tota la pobla-
ció de Guerlé ens espera a la porta del dispensari, arri-
bem els toubabs, l’atracció de cada any. El que menys 
els importa és que podem ensenyar-los a prevenir ma-
lalties i guarir a qui estigui malalt, el que més tenen 
en compte... el color de la nostra pell, com parlem, 
com ens belluguem i com actuem davant de situacions 
límit poc habituals per a nosaltres i molt rutinàries per 
a ells...” (Senegal 2006 i 2007).

 Durant dos anys, he estat amb un grup de com-
panys a Guerlé, un petit poble del Senegal, on l’as-
sociació Gadis-Catalunya havia construït set anys en-
rere un dispensari amb l’ajuda de la gent del poblat. 
En aquest temps, s’ha dut a terme l’entrenament de 
personal del país per tal que, finalment, el dispensari 
funcioni de manera autònoma amb la gent del propi 
país i s’autogestioni, ja que només funciona quan els 
grups d’europeus hi baixem.

 Les patologies ateses, bàsicament, són la malària 
en estat greu, ja que abans de deixar-se tocar per un 
toubab (blanc) han pelegrinat pels bruixots de dife-
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 Vita Mundi té projectes arreu del món, però 
ens van aconsellar Guatemala i col·laborar amb 
Aprosink, una ONG del país que és la responsable 
de subministrar farines enriquides per als nens en-
tre 6 mesos i 5 anys dels pobles de la zona de Vera-
paz al nord del país, una zona de les més pobres; 
a part fer el seguiment en l’evolució nutricional 
d’aquests infants, així com el seguiment i evolució 
dels embarassos i tractaments anticonceptius i els 
acompanyem diàriament.

 Els pobles es troben al mig de la selva, l’accés 
és difícil i tan sols és pot accedir-hi amb cotxes tot 
terreny, caminant o en ase.
Entre l’Àfrica i Amèrica les dificultats de vida són 
les mateixes, les necessitats d’ajuda semblants, 
viure allà per un europeu és realment dur, però 
l’Àfrica t’enamora o l’odies i jo crec que m’hi he 
enamorat.

 Estic convençuda que la majoria de professi-
onals de la Sanitat en algun moment de la nos-
tra carrera ens hem plantejat el poder ajudar a 
persones de països anomenats subdesenvolupats, 
l’experiència assolida durant les estades és molt 
enriquidora tant a nivell humà com professional, 

ja que es disposa d’escàs 
material sanitari i fàrmacs 
i, per tant, s’ha de saber 
calcular correctament i 
valorar en cada moment 
la necessitat de fer-lo ser-
vir nosaltres, que estem 
acostumats a disposar de 
tot allò que volem; d’altra 
banda, en no disposar de 

proves diagnòstiques, cal aguditzar tots els sen-
tits.

 Quin és el problema i per què molts dels que 
estan interessats finalment renuncien? El motiu 
principal és perquè no està reconegut per tots els 
centres de treball de cada un de nosaltres i això 
suposa una despesa econòmica important pel vi-
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vern del Senegal és fa càrrec de l’organització, tal com 
s’havia pactat set anys enrere.

 “El camí és llarg des de 
la capital, allà on s’acaba 
l’asfalt comença un ample 
camí de terra polsosa, que 
travessa poblats al mig de 
la selva....

 Calorosa acollida de 
les patocas de Boloncó. 
Cants amb la lletra adaptada a la nostra arribada, val la 
pena el llarg camí fins aquí” (Guatemala 2008).

 Com que la majoria del grup seguíem amb la mateixa 
intenció, vam buscar un altre projecte, que s’adeqüés a 
les nostres expectatives, sobretot volem projectes de pe-
tita envergadura i vam trobar a Vita Mundi allò que bus-
càvem. 

Entre l’Àfrica i Amèrica les dificultats 
de vida són les mateixes, 
les necessitats d’ajuda semblants.
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Il·lustració: Clara Tudela
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atge i estada, a part que 
els dies són a compte de 
vacances o permisos sense 
sou. Hi ha centres sanita-
ris que tenen un projecte 
propi de cooperació inter-
nacional, els treballadors 
interessats a fer una es-
tada sí que tenen el per-
mís de l’empresa i compta 
com a jornada laboral, 
però... el tracte no és el 
mateix si la cooperació 
es vol fer en un projecte 
d’una altra associació.

 Les grans ONG oferei-
xen places per a llargues 
temporades i amb un sou 
adaptat, més o menys, a la 
zona on es durà a terme la 
tasca i, és clar, no tothom 
estem disposats ni podem 
“desaparèixer” entre un i 
tres anys, aquests som els 
que ens conformem a fer 
actuacions de petita dura-
da i això és troba en petites ONG i amb projectes molt 
humils, però profitosos.

 A l’hora de la veritat 
amics, companys, famili-
ars... ens envegen i alaben 
la nostra gosadia, hi ha qui 
diu valentia, perquè mar-
xem a països on la vida és 
difícil, on no hi ha como-
ditats, on la temperatura 
ambiental és extrema en 
la majoria dels casos, on la 
cultura, idioma i alimen-
tació són tan diferents als 
nostres i cal una adaptació 
ràpida per part nostra, perquè val la pena “viure-ho” 
a fons i conviure al màxim el dia a dia amb la població 
a qui ens adrecem.

 Arribem amb mentalitat europea i creient-nos pos-
seïdors de la clau de l’èxit i cal una gran dosis d’hu-
militat, ja que no som posseïdors de valors de vida; si 
disposem de tot allò material que creiem necessitar i 
ens resulta impossible viure sense això, però ens man-
quen gran dosis d’espiritualitat, tracte humà i valorar 

els petits detalls com un somriure o una dolça mirada 
de gratitud. És aquí on és fa l’intercanvi. Allà haurem 
deixat objectes banals per a nosaltres, però plens de 

valor per a ells que no 
disposen del més bàsic, a 
part d’haver guarit a qui 
ha tingut la sort d’arribar 
mentre nosaltres som allà 
i com diuen els africans 
“és la sort de la vida”.

 De tornada a la nostra 
realitat, l’equipatge el 
portarem ple d’emocions 
abans oblidades, sensa-
cions poc viscudes amb 

anterioritat, olors anteriorment desconegudes, sabors 
no reconeguts i colors de vida, molta vida. Aquest 
equipatge ens fa valorar la vida de manera diferent i 
queda a dintre nostre gravat com un tatuatge defini-
tiu.

 Aquest any tornaré amb les patocas de Boloncó, 
però no renuncio a tornar al continent africà per re-
trobar-me de nou amb aquelles mirades curioses, 
acompanyades de grans rialles al so dels djembé.

Estic convençuda que la majoria de 
professionals de la Sanitat en algun 
moment de la nostra carrera ens hem 
plantejat el poder ajudar a persones 
de països anomenats 
subdesenvolupats.
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Vilanova i la Geltrú,
una ciutat compromesa
 Vilanova i la Geltrú és una ciutat solidària i com-
promesa en la construcció d’un món més just i en la 
lluita per dignificar la vida de totes les persones i po-
bles d’arreu del planeta.

 L’activitat de les diferents entitats i persones que 
treballen per millorar les condicions de vida d’aque-
lles comunitats més desafavorides de la terra és el re-
flex de la implicació i el compromís ciutadà envers la 
cooperació al desenvolupament. 

 La impossibilitat d’accedir als recursos mínims per 
a la salut, l’escolarització, la formació o les infraes-
tructures en els països empobrits, és un greu obstacle 
per al desenvolupament d’una vida digna de les per-
sones que pateixen aquesta situació al món. 

 Vilanova i la Geltrú és molt conscient d’aquesta 
realitat i ha contribuït  al llarg dels anys a reduir les 
diferències entre països rics i pobres, per mitjà d’inici-
atives de caire molt divers sorgides del conjunt de la 
ciutadania. 

 L’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú sempre ha donat 
suport a les iniciatives sorgi-
des del teixit social per dig-
nificar la vida dels éssers hu-
mans. Una mostra d’aquest 
propòsit és la voluntat de tot 
el consistori de consolidar l’1% dels ingressos propis 
a subvencionar projectes de cooperació i a engegar, 
de manera participativa, accions de sensibilització al 
nostre entorn més immediat. 

 Vilanova i la Geltrú va ser una de les primeres ciutats 
de Catalunya on es va constituir el Consell de Coopera-
ció ja l’any 1995.  L’any 2004 es va assolir el compromís 
d’anar augmentant el 0’7% del pressupost municipal 
que es venia destinant a cooperació i solidaritat, fins 
arribar a consolidar l’1% a partir de l’any 2007.

 D’aquest percentatge, el 60% es destina a donar 
suport a projectes de cooperació al desenvolupament 
presentats per les ONGD i altres entitats de la ciutat 
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a la convocatòria anual de subvencions de l’Ajunta-
ment de Vilanova i la Geltrú. Des de l’any 2004, s’han 
subvencionat 86 projectes de cooperació realitzats a 
diferents països. 

 Una altra part del pressupost de cooperació, el 5%, 
es destina a l’ajut humanitari en situacions d’emer-
gència. Aquests ajuts es canalitzen per mitjà del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament, que es co-
ordina amb altres institucions i organitzacions espe-
cialitzades per fer arribar els mitjans necessaris a les 
zones afectades. 

 Cal destacar la mobilització ciutadana en campanyes 
com, per exemple, la del Tsunami al sud-est asiàtic. 

 Cal remarcar la iniciativa del Consell de Coopera-
ció d’organitzar l’any 2007 un concert solidari per a 
la creació d’un fons per a emergències amb l’objectiu 
de poder enviar immediatament l’ajut a la zona afec-
tada. Així, part d’aquest fons s’ha pogut destinar a 
la població damnificada pels huracans del Carib l’any 
passat. 

 Actualment, però, un dels objectius principals de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en el camp de la 
cooperació, la solidaritat i la pau,  és la formació i la 
sensibilització de la ciutadania a la qual s’hi destina 
un 15% del pressupost de cooperació.  Partint de la 
premissa que l’ajut al desenvolupament comença a 
casa nostra, es vénen programant diferents activitats 
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de sensibilització que tenen com a finalitat l’educació 
en valors i la promoció de la solidaritat, a través d’un 
programa d’accions adreçat a la Xarxa de Centres Cí-
vics Municipals i als centres educatius. 

 Les accions que es duen a terme als centres cívics 
tenen com a protagonistes les entitats de cooperació 
que treballen a la ciutat, però hi estan implicats tam-
bé altres  associacions i 
agrupacions que tenen 
com a eix de trobada els 
centres cívics municipals. 
Aquests actuen com a di-
namitzadors d’iniciatives 
col·lectives. Un exemple 
d’aquestes accions va ser 
la realització l’any 2008 
de l’exposició No trepit-
gis els Drets Humans,  en 
la qual hi van participar 
unes 30 entitats de la ciutat així com persones indi-
viduals que de forma voluntària van col·laborar en la 
difusió dels Drets Humans.

 Com a resultat del treball de sensibilització rea-
litzat als centres educatius presentem el projecte el 
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Sàhara també juga, una iniciativa innovadora sorgida 
d’un centre d’ensenyament secundari.

 El Sàhara també juga és un projecte que han dut 
a terme un grup de joves d’entre 18 i 25 anys que 
han cursat el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Ac-
tivitats Físiques i Esportives de l’IES Manuel de Caba-
nyes. Aquest grup ha volgut convertir el seu treball 

de crèdit de síntesi espor-
tiu en alguna cosa més 
que un simple treball 
tècnic per tal que la seva 
tasca esportiva pugui te-
nir un fruit social fora de 
les nostres fronteres. El 
seu compromís ha anat 
acompanyat de les ganes 
de voler conèixer realitats 
diferents a les nostres, 
amb un intercanvi de co-

neixements relacionats amb el lleure i el joc, on era 
bàsic fomentar l’intercanvi en el camp de l’animació, 
l’activitat física, esportiva i recreativa.

 Aquesta iniciativa és el fruit de tot un treball que 
s’ha dut a terme durant cert temps. Prèviament al vi-

Vilanova i la Geltrú és una ciutat 
solidària i compromesa en la 
construcció d’un món més just i en la 
lluita per dignificar la vida de totes les 
persones i pobles d’arreu del planeta.
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atge, els joves han hagut de desenvolupar el projec-
te, marcant els seus objectius, programant la manera 
de finançar-lo i han hagut d’informar-se i conèixer la 
realitat del territori a visitar. Ha servit, també, per es-
tablir unes relacions molt estretes entre l’entitat Ac-
ció Solidària amb el Poble Sahrauí i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. Aquest triangle ha estat clau per 
a poder fer realitat aquest projecte. 

 Acció Solidària amb el Poble Sahrauí han explicat 
la situació i la història d’aquest poble i ha servit de 
nexe entre el grup de joves i les famílies dels camps 
de refugiats. 

 Des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aques-
ta iniciativa s’ha vist com una oportunitat per als joves 
per tal que coneguin unes 
realitats molt llunyanes 
a la nostra. Per això no 
s’ha volgut desaprofitar 
aquesta ocasió per a fer 
un treball de sensibilitza-
ció a altres joves d’altres 
centres d’ensenyament de 
la ciutat. El suport des de 
l’Administració ha estat 
clau per poder-lo dur a 
terme, col·laborant en tot 
el que ha estat possible a nivell tècnic i econòmic.  

 L’estada del grup vilanoví als camps de refugiats:
  
 El mes d’abril els/les joves acompanyats pel profes-
sorat van fer una estada de dues setmanes als camps 

de refugiats. La duresa de les condicions de vida dels 
seus habitants, que viuen enmig del desert i envoltats 
del no res contrasta amb l’acollida de les famílies amb 
què van conviure. 

 Allà van visitar diverses escoles infantils on van fer 
donació del material esportiu recollit a Vilanova i la 
Geltrú. Alhora, aprofiten aquests dies per posar en 
pràctica els coneixements adquirits durant els seus es-
tudis i recopilar els jocs tradicionals d’allà.  

Tornada a la realitat:

 Per als/les joves, aquesta ha estat una experiència 
única i inoblidable. Els ha copsat molt la convivència 
amb les famílies refugiades i sobretot la seva disposi-

ció a compartir sempre el 
poc que tenen. 

 Ara la idea d’aquests 
joves és transmetre aques-
tes vivències, explicar que 
hi ha altres realitats i que 
cada granet de sorra és 
important per intentar 
canviar un món ple d’in-
justícies que perduren al 
llarg dels anys. Actual-

ment, estan preparant una exposició de fotografies 
i un muntatge audiovisual i un recull de jocs d’aquí 
i d’allà. Des de l’Ajuntament es vol aprofitar aquest 
material per oferir un taller de sensibilització a tots 
els centres eductius de Vilanova i la Geltrú.
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L’any 2004 es va assolir el compromís 
d’anar augmentant el 0’7% del 
pressupost municipal que es venia 
destinant a cooperació i solidaritat, 
fins arribar a consolidar l’1% a partir 
de l’any 2007.
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 El Perú ha estat en el punt de mira de diversos te-
lenotícies en el primer semestre del 2009. A banda 
dels diferents terratrèmols i les seves conseqüències 
socials a curt termini, els mitjans de comunicació han 
centrat la seva mirada en el conflicte entre el Govern 
d’Alan Garcia i les comunitats indígenes de la selva. 
Els talls de carreteres, la repressió policíaca, la respos-
ta de les comunitats indígenes, han format part uns 
dies dels titulars a televisions, internet, premsa escrita 
i ràdio. Però, mesos després, qui recorda què ha pas-
sat i com s’ha “resolt”? 

 La societat peruana o, més ben dit, una minoria 
cada cop més important de la societat peruana, co-
mença a adonar-se que les mesures econòmiques i 
socials dels últims governs comprometen el desenvo-
lupament general del país a curt, mitjà i llarg termi-
ni. Hi ha creixement econòmic, però pocs són els que 
se’n beneficien. Les eternes promeses de prosperitat 
i seguretat es repeteixen. S’utilitza la demagògia per 

justificar l’assoliment d’objectius ficticis i els factors 
externs justifiquen la impossibilitat d’arribar als ob-
jectius fixats o bé justifiquen l’empitjorament dels in-
dicadors socials.

 Les paradoxes es repeteixen: creixement econòmic 
sense distribució i perpetuació de la pobresa (un de 
cada dos peruans és pobre) i de la inequitat social; in-
crement de la conflictivitat social1; manteniment d’in-
dicadors d’ocupació de baixa o nul·la qualitat; baixa 
productivitat. 

 Els actors bàsics en la definició, disseny i aplicació 
de polítiques de treball -entre els quals han d’estar 
forçosament els sindicats- han d’assumir les paradoxes 
plantejades i els múltiples reptes associats. Entre ells, 
reptes bàsics com el reconeixement de la interlocució 
sindical com a element imprescindible en la governa-
bilitat del país i en el benestar de la població. És impos-
sible que l’article 1 de la constitució del Perú2 es com-
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1 Segons el 66º informe de conflictes socials de la “Defensoría del Pueblo” de Perú (http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales-reportes.php) a l’agost 
de 2009 es calculava que existien 284 conflictes socials. La temàtica de la conflictivitat és diversa però majoritàriament inclou tres qüestions: socioambientals, 
de govern local i conflictes laborals.

2 L’article 1 de la Constitució Política del Perú diu “La defensa de la persona humana i el respecte de la seva dignitat són la finalitat suprema de la societat i 
de l’Estat””
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pleixi sense la integració i 
participació efectiva dels 
sindicats i, per extensió, 
de la resta d’agents socials 
i de les seves propostes en 
la vida política i institucio-
nal del país. 

 Fins al moment, les institucions polítiques i espe-
cíficament aquelles relacionades amb el diàleg social 
estan donant mostres de la seva afició pel joc de fet 
i amagar. La tàctica és senzilla, es creen organismes 
de coordinació tripartits o bipartits, es discuteix àr-
duament i es negocia durant molt de temps, s’arriba 
a acords i s’incompleixen sistemàticament per part 
del Govern. L’últim exemple d’aquesta estratègia del 
Govern de Garcia és l’incompliment de l’acord pactat 
amb els sindicats en el sentit que el salari mínim s’in-
crementaria automàticament en el moment en què la 
inflació superés el 5%.  

 En resum, les ins-
titucions polítiques han 
donat l’esquena a tot 
allò que no sigui grups 
de pressió empresarial i 
especialment transnacio-
nals i multinacionals, dei-
xant sense cobertura ni 

resposta a la immensa majoria de la societat peruana. 
Òbviament, aquests grups de pressió són tant els cli-
ents com els beneficiaris del Govern de Garcia. 

 Una de les mancances més evidents al Perú era la 
inexistència d’un front social articulat, ampli, plural i 
amb capacitat de proposta. És possible que les expecta-
tives frustrades de redistribució de la riquesa, els casos 
de corrupció flagrant, la impossibilitat d’articular una 
alternativa d’esquerres coherent i sòlida, hagi ajudat a 
articular una massa crítica de persones i agents socials 
que pensen que els canvis són necessaris i possibles. 

La Coordinadora Político Social (CPS) 
està encapçalada per partits polítics, 
sindicats, organitzacions camperoles i 
fronts socials.
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L’escenari regional caracteritzat per l’arribada al poder 
de les esquerres i el canvi de govern als Estats Units 
han donat impuls a aquest moviment.  

En aquest línia, el Perú està iniciant un procés lent, 
desigual -tant en termes de participació com en el seu 
impacte- i apassionant. En ocasions, amb passes enre-
re. Aquest procés es materialitza en la Coordinadora 
Político Social (CPS) i està encapçalat per partits polí-
tics, sindicats, organitzacions camperoles i fronts soci-
als. Sota el seu paraigua s’han produït les mostres de 

rebuig més contundents dels últims anys a la política 
neoliberal. La seva expressió més visible han estat les 
“jornades de lluita” o vagues generals que s’han dut 
a terme el 2008 i el 2009.

 La CPS pretén ser una alternativa promoguda 
i participada per les forces socials d’esquerres amb 
l’objectiu d’aprofundir en la democràcia i treballar 
per aconseguir un Perú amb justícia social, desterrant 
la desigualtat i la corrupció. La CUT-Perú (amb la qual 
la UGT de Catalunya està desenvolupant un procés 
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i treballadores que malviuen tot i que treballen in-
cansablement. D’altra banda, la impunitat amb què 
les empreses poden violar la normativa laboral és fla-
grant i aquesta impunitat es veu agreujada quan és el 
propi Estat el primer que se salta la normativa i que a 
més permet la persecució de dirigents sindicals3.

 I a aquest fet s’hi afegeix la desconfiança en un 
aparell estatal afectat per la corrupció, que arriba a 
dalt de tot de poder: el president de la República. La 
desconfiança en les institucions polítiques, especial-
ment en el Congrés de la República, el descrèdit de 
la Sanitat, de la Justícia, de les institucions de treball 
i Seguretat Social, dels sindicats, dels empresaris… és 
tan gran que el ciutadà peruà difícilment troba un 
referent clar i estable. En aquest sentit, el treball sin-
dical també ha d’adreçar-se cap a l’exterior, cap a la 
societat civil, amb la qual ha de trobar un espai de 
relació, de comunicació, de proposta… La recerca i as-
soliment de la credibilitat social basada en missatges 
i accions reals, clares, propositives, “aterrades” ha de 

ser una de les fites del 
sindicalisme peruà del 
segle XXI. En aquest sen-
tit, ha de lluitar contra el 
descrèdit constant a què 
els mitjans de comuni-
cació i l’Estat sotmeten 
els sindicats i contra un 
estereotipus negatiu del 
sindicalista i d’allò sindi-

cal, que els associa a aldarulls, desordre i descontrol.  

 I a aquest panorama de descontentament social, 
conflictivitat laboral, descrèdit institucional, corrup-
ció, crisi econòmica, però també d’esperances, or-
ganització i mobilització pel canvi s’afegeix que les 
eleccions presidencials del 2011 són a la vora. Tot un 
escenari apassionant més enllà de la conjuntura me-
diàtica.

d’acompanyament) forma part activa d’aquesta ini-
ciativa. 

 La CPS no està exempta de contradiccions internes 
i fins i tot de controvèrsies sobre cap a on i com ha de 
dirigir la seva acció. Però, el cert és que, tot i les incer-
teses, la importància de la CPS és que es planteja com 
un front social comú amb capacitat de mobilització 
i proposta. Com un moviment contestatari al model 
econòmic neoliberal. 

 Una democràcia, la que defensa la CPS, que es basa 
en el respecte dels drets humans. El respecte, la pro-
moció i la protecció efectiva dels drets laborals i sin-
dicals és també un component necessari per esdeve-
nir una societat democràtica. Però, desgraciadament, 
aquesta idea no és tant òbvia com es podria pensar, i 
menys encara ho és la seva materialització.

 L’acompliment de la normativa internacional i 
I’existència d’una normativa laboral interna que as-
seguri i promogui la pro-
tecció dels treballadors i 
dels seus drets i l’equitat 
de les relacions laborals 
és un dels elements que 
evidencia el grau de de-
senvolupament o de 
maduresa d’un sistema 
polític. En aquest sentit, 
el peruà és un sistema en 
“deconstrucció”. En l’àmbit laboral, la impossibilitat 
de superar els obstacles legislatius del govern aprista 
de Garcia han deixat en paper mullat l’aprovació de 
la tant esperada Llei General del Treball. La vigència 
de lleis del període fujimorista, que estan clarament 
en contra de la llibertat sindical, i la persistència de 
l’Executiu en l’aprovació i permanència de directives, 
resolucions ministerials i lleis que permeten la viola-
ció dels drets laborals i sindicals conformen un esce-
nari poc esperançador per als milers de treballadors 

accions

59

Els sindicats peruans han de lluitar 
contra el descrèdit constant a què els 
sotmeten els mitjans de comunicació i 
l’Estat.

3 Per més informació sobre la situació dels drets sindicals i laborals al Perú es pot consultar l’informe anual de la CSI a la següent pàgina web: http://survey09.
ituc-csi.org/.
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Confines:
formació per a l’acció
 Llatinoamèrica en general i l’Amèrica Central en particular té pendents, enca-
ra avui, un seguit de  reptes sociopolítics que, vistos amb visió eurocèntrica, cor-
prenen per elementals o fan riure per estar pretesament superats. Evidentment, 
tot depèn de la mirada. Mario Benedetti ens ho recorda amb la seva lucidesa 
sorneguera: En nuestra Amèrica, la realidad es según el dolor con que se mira.

 Orientant específicament la nostra visió analítica en el sindicalisme centre-
americà, la primera constatació és que aquesta primera i bàsica expressió  de 
l’exercici dels drets i les llibertats  col·lectives està prou ben fonamentada en els 
papers institucionals i constitucionals, però que, alhora, és negada sistemàtica-
ment en la pràctica quotidiana a la major part del països de la regió.

 Ras i curt,  a l’Amèrica Central hi trobem un sindicalisme de classe feble i de-
sestructurat. Les causes són diverses i les conseqüències, nefastes.

 Quan tot just començava a superar els efectes terribles de les polítiques con-
trainsurgents dels anys 70 i 80, li caigué a sobre la plaga neoliberal que, com 
sabem, té com a divisa carregar de nou sobre el treball la generació de la major 
part de l’acumulació de capital.
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Jaume Soler i Pastells
jaumesoler@comaposada.org
Àrea de Cooperació de la Fundació Comaposada
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 Tanmateix, a finals dels 
90 diverses expressions sin-
dicals locals amb estratè-
gies sociopolítiques clares 
i amb voluntat autocríti-
ca, superadora dels errors 
del passat, van iniciar una 
primera confluència d’es-
forços i es va crear la Pla-
taforma Sindical Común 
Centroamericana -PSCC- que ha estat acompanyada, 
des de bon començament, per les fundacions sindicals 
catalanes Josep Comaposada-UGT i Pau i Solidaritat-
CCOO.

 La PSCC  es defineix 
com un instrument de lluita  
que, davant la implementació 
i l’impacte negatiu del model 
neoliberal, defensa i vetlla 
pels DDHHLL i els interessos 
de la classe treballadora, tot 
avançant cap a  la construc-
ció d’un model alternatiu. En 
aquest procés la Plataforma 

pretén ser el referent articulador del Moviment Sin-
dical i Social, fort i permanent, capaç d’esdevenir  un 
dels principals impulsors  de la transformació integral 
de l’Amèrica Central i del seu procés d’integració. 

A l’Amèrica Central hi trobem un 
sindicalisme de classe feble i 
desestructurat.
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 La PSCC és avui el referent sindical més sòlid i com-
batiu de tota l’Amèrica Central. Actualment, compta 
amb 38 organitzacions sindicals dels 6 països de la 
regió. L’existència d’aquesta Plataforma, plural ideo-
lògicament i unitària territorialment, ha permès arti-
cular regionalment la lluita sindical i, alhora, ha con-
tribuït a facilitar la planificació de l’acompanyament 
solidari des del Nord. 

La PSCC, a més de prioritzar les campanyes pròpies, 
abona, amb solidaritat interna plena, aquelles actu-
acions dels seus associats que permetin un reforça-
ment del sindicalisme a cada país, superant les asi-
metries existents fins ara. 
D’aquesta orientació es-
tratègica neix CONFINES, 
amb la voluntat d’acom-
panyar l’enfortiment del 
sindicalisme a l’extrem 
nord i a l’extrem sud de 
la regió, a  Guatemala i al 
Panamà.

Els actors d’aquesta expe-
riència de capacitació són dos dels principals sindicats 
de la regió, SNTSG a Guatemala i SUNTRACS al Pana-
mà.

El SNTSG -Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Salud de Guatemala- és, segons l’art.1 dels seus es-
tatuts, una associació permanent de treballadors, 
que per la seva naturalesa és urbà i està integrat pels 
treballadors de la Salut  de Guatemala. Actualment, 
compta amb 11.000 afiliats/es i és membre del Frente 
Nacional de Lucha -FNL-, la Plataforma Sindical Co-
mún de Centramericana -PSCC- i la Internacional de 
Serveis Públics –ISP. El seu lema  sindical és “Por la 
unidad, libertad, fraternidad y dignidad de los traba-
jadores de la Salud de Guatemala y por su dedicación 
al servicio del pueblo”.

 Malgrat que la seva prioritat estatutària és la de-
fensa dels drets dels treballadors/es del sector de la 
Salut, durant  els darrers quatre anys el SNTSG ha im-
pulsat l’organització sindical entre els TCP dels Sector  
Informal de l’Economia de Guatemala, sector priorit-
zat en la tasca formativa de Confines.

 Alhora, el SNTSG ha tingut un paper protagonista 
en l’impul, creació i consolidació del Frente Nacional 

Els actors d’aquesta experiència de 
capacitació (Confines) són dos dels 
principals sindicats de la regió, SNTSG 
a Guatemala i SUNTRACS al Panamà.
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de Lucha por los Servicios Públicos y los Recursos Natu-
rales -FNL-, una plataforma sociopolítica que aglutina 
els sectors populars més actius en les lluites reivindi-
catives a Guatemala i que ha esdevingut el referent 
popular unitari més sòlid del país. 

 El FNL ha aprovat  el 30 de gener d’enguany  una 
“Plataforma de Lucha” amb 6 punts que recullen  les 
reivindicacions sociopolítiques més  sentides de les 
classes populars de Guatemala,  resumides en el lema 
”Los trabajadores y trabajadoras debemos construir 
nuestro presente y fortalecer nuestro futuro a través 
de las luchas populares, avivando la unidad y el de-

sarrollo  organizativo sin-
dical y popular”.

 El SUNTRACS -Sindi-
cato Único Nacional de 
Trabajadores de la Indus-
tria de la Construcción y 
Similares- es va fundar el 
10 de setembre del 1972 
i és d’àmbit nacional pa-
nameny. Es defineix com 

una organización popular obrera que enfoca su es-
trategia en la consolidación de la estructura sindical 
como elemento fundamental para la consecución  de 
los logros en beneficio de los compañeros y compañe-
ras panameñas a través  de la concienciación  de sus 
bases y la incorporación de ellas a la lucha por la con-
secución del bienestar general. Actualment, supera 
els 50.000 afilats.

 Des de la seva visió sociopolítica, el SUNTRACS ha 
impulsat la creació de FRENADESO -Frente Nacional 
por la Defensa de los Derechos Sociales y Económi-
cos- que es defineix com a movimiento social con cla-
ra conciencia de su rol en la acumulación de fuerza 
social y política para el cambio, en la construcción de 
Poder Popular desde las bases, de crear condiciones 
que permitan autoconvocar una Constituyente Origi-
naria con plenos poderes… Els passats 16 i 17 d’agost 
FRENADESO va dur a terme el seu II Congrés, en què 
s’acordà explorar de manera franca, abierta y sin pre-
condiciones de ningún tipo, junto a otras fuerzas, la 
posibilidad de construir un instrumento político como 
alternativa a la Partidocracia reinante en el país.  

 El projecte Confines s’emmarca en els objectius es-
tratègics de la PSCC en l’àmbit de Centreamèrica i, 
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concretament, als països de Guatemala i Panamà. És 
un projecte que pretén l’enfortiment sindical a través 
de la capacitació de promotors sindicals i la seva pos-
terior acció de difusió, sensibilització i enfortiment 
organitzatiu.

 L’objectiu principal és introduir elements estratè-
gics (formació per als promotors sindicals), que perme-
tin i impulsin la creació i consolidació d’un moviment 
sindical centreamericà i, concretament, guatemalenc 
i panameny, organitzat, propositiu i amb capacitat 
d’actuació, coordinat nacionalment i regional i inte-
grat en la PSCC.  

 El tipus de formació que reben aquests promotors 
respon a les necessitats organitzatives i temàtiques 
definides pel SNTSG-FNL de Guatemala i el SUNTRACS 
de Panamà.

 A Guatemala, els cursos són de tipus generalista 
amb temes com anàlisi de conjuntura, drets laborals 
i sindicals, diàleg social, negociació col·lectiva... Per 
contra, a Panamà aborden específicament les tas-
ques d’enfortiment sindical, mitjançant una estra-
tègia d’informació, acció i sensibilització en matè-
ria de prevenció de riscos laborals en el sector de la 
Construcció. 

 En conseqüència, la principal activitat que es rea-
litza en el projecte és la formació i capacitació de pro-
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motors sindicals i també l’edició de material formatiu 
i un vídeo sobre el tema dels  accidents laborals. 

 En aquests moments, la primera part del projecte 
ja ha estat executada i s’han aconseguit la major part 
dels objectius previstos.
 
 A Panamà, el SUNTRACS disposa ara d’un equip de 
28 treballadors-monitors  que, a través de la docència 
amb les bases del sindicat,  ajudarà  a disminuir  signi-
ficativament el nombre d’accidents i de morts   en la 
Construcció.

 A Guatemala, el FNL i les organitzacions que l’inte-
gren s’han enfortit a través dels 13 tallers de formació 
realitzats amb la participació de 374 dirigents socials 
i sindicals i les 7 assemblees territorials creades amb 
la participació de 727 representants d’organitzacions 
sindicals, indígenes, de comunitats, camperoles...

 La 2a fase s’inicia el mes d’octubre del 2009 i fina-
litzarà el mes de juliol del 2010.

 El projecte, elaborat i executat per SNTSG-FNL i 
SUNTRACS, haurà estat acompanyat en les seves dues 
etapes per la Fundació Josep Comaposada amb el su-
port dels ajuntaments de Badalona, Lleida, Santa Co-
loma de Gramenet, Granollers, Igualada, Reus, Mollet 
del Vallès, Figueres, Olot, a través del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament.
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La presó de dones de Kabul

 Des de fa uns mesos, la Fundació Comaposada 
distribueix una memòria gràfica, Cooperació Sindical 
Internacional 2005 / 2008. Aquesta s’ha fet amb dos 
formats. Un en forma de revista, esplèndidament edi-
tada, amb nombroses fotos i uns textos curts i sen-
zills, però entenedors. I un altre, més d’acord amb les 
noves tecnologies, s’ha fet en format DVD, amb una 
exquisida realització, com si fos un reportatge audio-
visual, amb una música molt adient i ple d’imatges i 
comentaris, que ens ajuden a reflexionar sobre la ne-
cessitat d’estendre el sindicalisme als països del Sud. 

 La finalitat d’ambdues és la de fer conèixer al mà-
xim dels nostres afiliats i afiliades la tasca que des de 
la Comaposada i la UGT de Catalunya s’està duent a 
terme en aquest camp. Però, també, fer-ho arribar a 
tots aquells que, tot i no formar part del nostre en-
torn, estan interessats en temes de solidaritat i com 
nosaltres creuen que “un altre món és possible”.

 La qüestió és preguntar-se si calia en aquests mo-
ments de crisi i conflictivitat laboral en moltes de les 
nostres empreses dedicar temps i esforç a la coopera-
ció... La resposta és clara i contundent: SÍ.

 Un, que modestament ha pogut compartir dies 
amb la delegació de sindicalistes del Sud que ens van 
visitar en el darrer Congrés de la UGT de Catalunya, 
cada dia està més convençut que no els podem deixar 

sols precisament ara. Ara que les vaques són magres, 
per la situació creada per un neoliberalisme irrespon-
sable i insolidari. És ara, més que mai, que hem d’es-
tar al costat dels que encara són perseguits i fins i tot 
assassinats pel simple fet de ser sindicalistes. 

Al Magrib, un país com el Marroc aprova una llei, el 
Codi de Treball, molt semblant al nostre Estatut dels 
Treballadors. Una llei a la qual la major part dels em-
presaris no fan cap cas i que els treballadors, en no 
disposar d’una representació sindical prou forta, no 
els serveix de gaire per exigir els seus drets. Més en-
cara quan el seu Govern no disposa dels mecanismes 
adequats per investigar, perseguir i castigar les males 
pràctiques laborals.

 I què en podríem dir de les relacions empresari-tre-
ballador a Israel i Palestina, on hi ha centenars d’ho-
mes i dones que no saben si podran creuar el control 
diari de l’Exèrcit per acudir al seu lloc de treball, en la 
més amarga de les fronteres?
 
 Ser sindicalista és ser bàsicament solidari. Quan un 
decideix centrar els seus esforços i el seu temps en la 
lluita pels drets laborals, no ho fa només per un ma-
teix, també ho fa pels seus companys. Vet aquí que la 
Memòria, qualsevol de les dues, ens ha de servir per 
explicar què fem en temes de sindicalisme internacio-
nal i que aquesta sigui també la nostra lluita.
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 La casualitat va fer arribar a les meves mans aquest 
llibre, escrit per Chistian Salmon i editat per Penín-
sula. Storytelling, la máquina de fabricar historias y 
formatear las mentes és un exercici d’aproximació 
als principals esdeveniments polítics  i econòmics dels 
darrers anys –des de la guerra de l’Iraq fins a l’elecció 
de Bush o Sarkozy, passant per l’escàndol d’Enron– 
des de l’òptica de l’storytelling. 

 Només per saber què és, com es dissenya i com 
s’utilitza aquest tipus de narració ja val la pena de 
llegir aquest llibre. I és que el lector es troba amb in-
teressants reflexions en relació amb l’ús i finalitat dels 
discursos polítics i del màrqueting, que amb l’storyte-
lling –una nova moda dins l’àmbit del management i 
de la gestió política i de conflictes– es converteixen en 
el resultat d’un ampli, complex i detallat exercici de 
narració.

 Christian Salmon, l’autor del llibre, retrata l’story-
telling com una sèrie de discursos (complexos, inter-
relacionats amb altres actuacions que els enforteixen 
per fer-los reals), que aprofundeixen en les emocions 
i els sentiments del grup objectiu, manipulant-los. El 
resultat: el grup objectiu es converteix en protago-
nista d’una història –que no és pròpia, però sí que és 
apropiada. En el marc d’aquesta història, es redefi-
neix i es reinventa la realitat, el seu significat i el pa-

per de la persona dins la història i dins la nova realitat 
recreada. 

 D’aquesta manera, l’storytelling és un instrument 
de control que substitueix el concepte de marques, 
productes, esdeveniments… per experiències “im-
plantades”, que impliquen els suposats actors-prota-
gonistes i els integren i identifiquen amb comporta-
ments i conductes artificials, però que s’assumeixen 
naturalment com a pròpies. I és en aquest últim sentit 
que es “formata” la ment –tal i com diu el subtítol del 
llibre– i es dibuixa el grup destí de la història en base 
a allò que transmet l’anècdota o la història. 

 Un altre resultat de l’ús de l’storytelling és que la 
narració acostuma a presentar-se com l’única explica-
ció a l’esdeveniment que presenta, impedint d’aques-
ta forma l’existència de divergències. Segons l’autor, 
des de Reagan, passant per Clinton i finalitzant per 
Bush, l’ús de l’storytelling ha aconseguit imposar his-
tòries i traslladar-les a l’agenda política com a reals, 
verídiques i úniques. En aquest sentit, s’ha passat d’in-
formar a reinventar. I per aquesta nova situació s’ha 
encunyat un nou terme: realpolitik de la ficció. I a les 
“noves tècniques” utilitzades per executar aquesta 
nova forma d’actuació se les passa a denominar com 
a tècniques de “ficcionalització d’allò real”.

Storytelling
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cooperacio@ugtbaix.com 
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 La cooperació sindical internacional és la resposta per 
fer possibles grans projectes arreu del món. I també és la 
millor forma per assolir un gran repte: el respecte dels 
drets humans laborals.

 La Fundació Comaposada i la UGT fa un resum 
d’aquest gran repte, amb l’ajuda d’una Memòria gràfica 
que engloba la trajectòria dels projectes, des del 2001 fins 
al 2008, al Baix Llobregat. Aquesta mostra els diferents 
projectes de cooperació al desenvolupament, centrats en 
l’Amèrica Central, el Carib, la Regió Andina i el Magrib. 

 Aquests projectes s’emmarquen dins d’uns principis 
fonamentals. Que consisteixen en la difusió dels drets 
laborals, sindicals i socials, com es va fer al Centre de for-
mació per al lideratge social i sindical al Perú (2001-2004). 
Ja que la primera tasca de totes és donar a conèixer els 
principals codis de treball de cada país, educar en la sa-
lut laboral i eradicar el treball infantil. Aspectes que, un 
cop coneguts, ajuden a millorar les condicions de treball. 
Com, per exemple, el Programa de promoció dels drets 
laborals i reproductius de les treballadores de les maqui-
les de la Zona Franca Industrial de Saratoga, Ciudad San-
dino, a Nicaragua (2001-2004).

 Però l’acció del sindicat va més enllà, i per això els 
programes d’alfabetització i formació professional per a 
persones desocupades, centrats sobretot en joves i dones, 
faciliten l’accés al mercat laboral; i, a més, augmenten la 
consciència dels drets laborals en aquests col·lectius i, per 
tant, la seva afiliació. El Programa d’enfortiment del lide-
ratge juvenil a l’Institut de Secundària Francisco Menén-
dez de San Salvador, a El Salvador (2005) i la Formació i 
capacitació de joves líders a la comunitat de San Hilario, 
municipi de Jiquilisco, a El Salvador (2007) són un bon 

exemple de la bona acollida de l’acció sindical entre els 
joves. 

 En el cas de la inserció de la dona al món laboral, te-
nim els projectes desenvolupats al Magrib. Com és el cas 
del Programa de suport al Pla de la Confederació Demo-
cràtica del Treball per a la integració laboral i sindical de 
la dona del nord del Marroc (2004-2007). I la Creació de 
la Xarxa Sindical de Cooperatives del nord del Marroc 
(2007-2010).

 El sindicat ajuda i fomenta el desenvolupament de 
l’economia social, que consisteix en projectes de cons-
trucció de cooperatives com, per exemple, la creació de 
cooperatives de dones al Marroc. I d’altres formes de tre-
ball associat, com a alternativa al mal anomenat “treball 
informal”. 

 I l’últim punt, però no menys important, consisteix 
en la tasca de sensibilització per impulsar la solidaritat 
internacional i la sensibilització de la societat del nostre 
país. Per això la Fundació Comaposada dissenya projec-
tes i activitats, com ara l’exposició de fotografies, com les 
que mostraven la situació sociolaboral de les dones del 
Marroc, exposicions, com la titulada Treball Solidari 1995-
2000, la presència a fires de la solidaritat o, fins i tot, l’ús 
d’internet per difondre els valors sindicals. 

 La Memòria gràfica de la UGT del Baix Llobregat ex-
plica, de forma senzilla i clara, les principals característi-
ques dels diferents projectes. Inclou una breu descripció 
i una sèrie de dades que corresponen a la contrapart del 
projecte; com pot ser el soci local, l’import total, les sub-
vencions aprovades i la durada. Tot això amb un disseny 
atractiu i amb fotografies representatives. 
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Memòria gràfica
dela UGT del 

Baix Llobregat
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Àrea de Cooperació de la Fundació Comaposada 

La presó de don es de Kabul

 L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, que té 
una generosa i consolidada experiència en la pràctica 
de la cooperació internacional, ha editat el Pla estratè-
gic de cooperació internacional (2008-2011). L’Hospita-
let fou pionera a l’hora  de dissenyar un Pla Director de 
Cooperació Municipal, que fou un model a seguir per 
part d’altres municipis.

 Ara, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, jun-
tament  amb el   Consell Municipal de Cooperació de la 
ciutat –també pioner a l’hora de constituir-se formal-
ment–, fa un pas més i elabora i presenta aquest pla 
estratègic quadriennal de cooperació per al període 
2008/2011.

 Es tracta d’un treball conjunt de l’Ajuntament, les 
entitats cooperants, la Diputació de Barcelona i la Uni-
versitat de Barcelona. L’elaboració d’un pla d’aquesta 
envergadura no només significa un esforç de responsa-
bilitat, de cerca de l’eficiència en l’aplicació dels recur-
sos disponibles, sinó que, sobretot, expressa una volun-
tat de compromís amb la societat solidària, que deixa 
de ser una paraula per convertir-se en concrecions ins-
titucionalitzades. Aquest pla, qualsevol ciutadà el pot 

conèixer i exigir-ne el compliment. No és un avanç ba-
nal. Al contrari, és un pas endavant en la democratit-
zació d’una parcel·la que a voltes  sembla que només 
és competència de responsables polítics i tècnics.  

 El llibre, il·lustrat amb unes excel·lents fotografies 
de Paco Feria, té una edició molt acurada i està conce-
but pedagògicament, malgrat l’extremada síntesi dels 
textos. No ens parla, però, de la metodologia emprada 
en tot aquest procés, que crec que fóra il·lustrativa per 
a altres ens municipals i per a les entitats cooperants 
en general.

 En setze capítols se sintetitzen vint anys d’experi-
ència municipal i un ambiciós projecte. Comença amb 
l’anàlisi de la situació actual, descriu els problemes i 
llurs causes i n’extreu conclusions i, d’aquestes, urgèn-
cies: control democràtic de la riquesa, enfortiment dels 
serveis públics, fiscalització dels fluxos especulatius i 
més relacions justes i igualitàries en el comerç. Traduir 
aquests objectius de forma operativa des de l’àmbit 
local és l’objecte dels següents quinze capítols, a partir 
d’un nou concepte: la cooperació solidària de L’H és 
una política pública més.

Pla de cooperació
de l’Hospitalet
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 Persèpolis és una pel·lícula d’animació, realitzada 
l’any 2007, basada en el còmic de Marjane Satrapi, 
que porta el mateix títol.
 
 La pel·lícula, de nacionalitat francesa i amb una 
durada de 95 minuts, va ser escrita i dirigida per Mar-
jane Satrapi, amb Vincent Paronnaud. Aquest film va 
guanyar el premi del Jurat al Festival de Cannes al 
2007 i va ser nominada a l’òscar com la millor pel-
lícula d’animació.

 Aeroport d’Orly (París), Marjane Satrapi espera 
nerviosa a agafar l’avió que la portarà de nou cap 
a l’Iran. Allà, asseguda i fumant un cigarret darrere 
l’altre, recorda quan era una nena de 9 anys i vivia 
a l’Iran de 1979,  en el si d’una família  moderna, de 
classe mitjana i una mica occidentalitzada. Durant 
aquesta primerenca època, el règim del Sha i els abu-
sos de poder d’aquest fan que Marjane tingui contac-
te amb idees polítiques d’esquerres. Posteriorment 
a la caiguda del Sha, i després d’un curt període de 
tranquil·litat, arriba la revolta que fa que aparegui 
una altra història i un altre gran canvi en la vida de 
Marjane i en general de tot l’Iran.
 
 La història de Persèpolis arrenca quan els fona-
mentalistes prenen el poder de forma autoritària i 
sorgeix l’anomenada Revolta Islàmica, imposant mol-
tíssimes normes com, per exemple, obligar les dones 

a portar el vel, i engarjolant i assassinant milers de 
persones. 
  
 Mentrestant, Marjane Satrapi descobreix en el 
mercat negre, evitant a les “guardianes de la Revolu-
ció”,  el punk Abba i Iron Maiden. Però un bon dia el 
seu tiet és executat per motius polítics, i les bombes 
cauen a Teheran en la guerra entre l’Iraq i l’Iran. La 
por es fa quotidiana. 

 Els pares de la Marjane tenen por que, degut al 
seu caràcter, la detinguin; així que decideixen enviar-
la a una escola a  Viena (Àustria), on podrà viure la 
seva adolescència en llibertat i amb seguretat. Desa-
fortunadament, se sent aïllada en una terra estran-
gera envoltada de gent molestament superficial. Allà 
s’enamora i es desenganya i cau en una depressió clí-
nica profunda que la porta a viure al carrer, on està a 
punt de morir de bronquitis.
 
 Desprès de quatre anys, finalment, torna a l’Iran, 
però no per sempre. L’aire repressiu continuava al 
país. Al cap d’uns anys, i d’un seguit d’episodis, deci-
deix marxar d’Iran de forma  permanent. 

 La cinta és una mirada tendra al país i una proposta 
singular, que deixa a l’espectador amb ganes de saber 
més sobre aquesta joveneta que viu de manera inten-
sa, compartint els seus somnis i les seves inquietuds. 

Persèpolis
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subdirector de SUD

La presó de dones de Kabul

 “Si plores per perdre el sol, les llàgrimes no et deixaran veure les estrelles.”

El poeta predica l’alegria vital:

 “La vida és la constant sorpresa de veure que existeixo.”

Tagore ens regala el millor lema vital de tots els temps:

 “L’home és un infant; el seu poder és el poder de créixer.”

I no val a badar, no hem de voler viure de renda:

 “Ningú no regracia la riera seca pel seu passat.”

Hem de viure el present en present, però també amb lucidesa:

 “Llegim malament el món i després diem que ens enganya.”

No ens enganyem, doncs, i fem cas a Tagore:

 “Que la vida sigui bella com les flors de l’estiu i bella la mort com les fulles de la tardor.”

Fem camí, però sense oblidar el que ens aconsella el poeta:

 “No t’entretinguis a collir flors per guardar-les, ans bé segueix caminant i les flors alegraran el teu camí.”

El Déu de Tagore queda ben reflectit en aquest petit pensament:

 “El silenci de Déu fa madurar amb paraules els pensaments dels homes.”

Amb les runes del fracàs, construeixo l’èxit, jo. Tagore ho diu a la seva manera:

 “Porto en el meu món que floreix tots els mons que han fracassat.”

També diu Tagore:

 “Per assolir el moment de la realització, has de travessar el desert dels anys estèrils.”

Hem de viure sense por a equivocar-nos:

 “Si tanques la porta a tots els errors, deixaràs a fora la veritat.”

Val a dir que encaixar un elogi no és fàcil:

 “La lloança m’avergonyeix, perquè la desitjo en secret.”

Ben mirat, això del prestigi és ben relatiu:

 “Beneït aquell la fama del qual no ofusca la veritat.”

Ja sabem que en aquesta vida no hi ha rosa sense espines. Alerta, però:

 “Que vegi les espines solament aquell qui té ulls per veure la rosa.”

Ocells perduts
 Rabindranath Tagore (Calcula, 1861; Bengala, 1941) és una de les veus literàries més conegudes del Sud i és, 
també, una de les personalitats culturals més potents de la història de l’Índia. Premi Nobel de Literatura l’any 
1913, de tota la seva producció escrita, a mi una de les obres que sempre m’ha arribat més al cor, i que podem 
llegir traduïda al català des de fa molts anys, és Ocells perduts. El llibre és un recull de 325 aforismes poètics 
–l’autor s’estima més de dir-ne petits pensaments– realment memorable. Sí:
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La presó de dones de Kabul

 El 18 d’octubre del 1978 es va crear la Candidatu-
ra Unitària i Popular d’Arbúcies (CUPA). Les primeres 
eleccions municipals democràtiques, al març del 1979, 
van animar els col·lectius que formaven part de l’As-
semblea Democràtica de la vila (homònima de l’As-
semblea Democràtica de Catalunya) a presentar una 
llista electoral conjunta, formada per independents i 
afiliats a partits democràtics, que representés la rup-
tura amb els consistoris de l’època franquista.

 El “Visca la CUPA” del vell Jas i la rèplica “Mori la 
CUPA” d’en Pepet Tardell, en ple carrer Major l’any 
1979, una anècdota que explica Jaume Soler, alcal-
de d’Arbúcies durant 24 anys amb majoria absoluta, 
és un exemple força representatiu d’aquest trenca-
ment. 

 La iniciativa es declarava hereva legítima de l’últim 
Ajuntament republicà, volia representar els interes-
sos de les classes populars, fomentar la transparència 
i apropar la gestió municipal i fer possibles valors de 
democràcia autèntica, com ara la solidaritat, la coo-
peració, l’autogestió o la participació: el programa 
electoral anava molt més enllà de la pura gestió.

 Davant la sorpresa de molts, la CUPA va obtenir 
set d’un total d’onze regidors, majoria absoluta que 
també va aconseguir durant cinc legislatures més. El 
progressiu abandonament dels partits polítics de la 
llista unitària per presentar-se sota sigles pròpies va 
accelerar la dispersió del vot. Actualment, la CUPA és 

decisiva per poder formar govern a Arbúcies i conti-
nua defensant els valors fundacionals.

 Coincidint amb el 25è aniversari, va sorgir la idea de 
fer un llibre que ara, commemorant els 30 anys, s’ha 
publicat. Jordina Boix, Joaquim Mateu, Anna Soler, 
Mariona Soler i Carme Torelló han fet un treball acurat 
i rigorós d’aquesta trajectòria, sense pretendre ser un 
exhaustiu treball històric, entre altres raons confessa-
des, perquè pensen que no hi ha prou perspectiva.  

 A part del recull del material gràfic i la cronologia 
històrica, podem destacar el recull d’opinions de di-
verses persones que, formant part de la CUPA (Jaume 
Soler, Josep Manuel Rueda i Jordina Boix) o fent-ne 
una observació externa (Eudald Carbonell, Martí Boa-
da, Ignasi Riera, Toni Strubell, Sebas Parra i Xavier Jo-
anpere i Olivé), reflexionen sobre què ha representat 
i representa encara aquella aposta. 

 La lectura del llibre ens ofereix, doncs, un valor 
afegit: el de poder reflexionar sobre una interessant 
experiència social i política,  protagonitzada per uns 
ciutadans que han volgut participar activament en la 
vida municipal d’una manera diferent a la dels partits 
polítics tradicionals, amb encerts i errors, però sem-
pre fidels a un ideari. 

 El títol sencer de l’obra que comentem és CUPA. La 
política al servei del poble. Aproximació a trenta anys 
d’història.

lectures

70

CUPA:
trenta anys 

d’història



Segons l’OCDE, el 60 % dels treballadors del món no 
tenen ni contracte de treball ni prestacions socials. 

Il·lustració: Clara Tudela
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