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Presentació de «Converses amb 10 dones
treballadores del Sud» a cinc municipis
Sindicalistes Solidaris va publicar en el
mes de març el llibre dentrevistes,
«Converses amb 10 dones treballadores del
Sud», que permet conèixer les
experiències, anhels i neguits duna desena
de dones del Magrib, Palestina i Amèrica
Llatina. Tenen en comú el fet de ser
treballadores en països on hi han moltes
desigualtats de gènere. La majoria són
mares algunes caps de familia i
sindicalistes de base.

La sindicalista tunisiana Malika Achour,
una de les dones entrevistades, va
presentar el llibre a Sabadell el 10 de març,
a Granollers l11 de març, a Terrassa el 14
de març i a El Prat el 15 de març. El llibre
també sha presentat, sense la presència
de Malika, a Castelldefels el 19 de març.
El llibre ha comptat amb el suport dels
ajuntaments de Granollers, Sabadell,
Terrassa i el Prat de Llobregat.

Xerrada a UGT de la sindicalista tunisiana Malika
Achour sobre la revolució a Tunísia
El 15 de març, a la sala de premsa de
la UGT, (Rambla del Raval de Barcelona)
la sindicalista tunisiana de la UGTT, Malika
Achour, va donar testimoni de la revolució
viscuda recentment al seu país. Va
manifestar que ha estat una revolució amb
un origen espontani, però que un cop
passats els primers moments, els
sindicalistes de la UGTT van tenir un paper
clau en lorganització de les manifestacions
multitudinàries.

Malika és una de les dones
entrevistades en el llibre «Converses amb
10 dones treballadores del Sud», editat per
Sindicalistes Solidaris i la UGT de
Catalunya. A més, Malika Achour ha
participat en «Formagrib», un projecte de
formació sindical organitzat conjuntament
per Sindicalistes Solidaris-UGT de
Catalunya, UGTA dAlgèria, UGTT de Tunísia
i CDT del Marroc, en el qual participen
joves del Magrib i de Catalunya.

El president de Sindicalistes Solidaris participa
en una cimera sindical al Perú
Josep M. Àlvarez, president de
Sindicalistes Solidaris i secretari general
de la UGT de Catalunya, va participar en
el mes de febrer en una cimera sindical a
Lima. A la fotografia Àlvarez intervé davant
duna representació de tots els sindicats
del Perú i una comissió parlamentària
encarregada de regular la legislació
sociolaboral del país. Era la primera vegada
que es reunien al Parlament del Perú tots
els sindicats peruans. Juntament amb
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Diego Martínez, vicesecretari general de
la UGT, i Francisco Neira, director de
Sindicalistes Solidaris, Àlvarez va conèixer
de prop el programa de cooperació amb
la central CUT de Perú, que ha comptat
durant els ultims quatre anys amb el suport
de lAjuntament de Barcelona. Aquest
programa ha tingut com a objectiu
lenfortiment integral de la central
peruana.
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Reunió al Marroc dels responsables de la
cooperació de Sindicalistes Solidaris amb centres
sindicals de formació per joves
El mes de febrer va tenir lloc a Larraix,
Marroc, una activitat del programa de
cooperació de Sindicalistes Solidaris amb
diversos centres sindicals de formació per
joves del nord del Marroc. Es van reunir,
per preparar la trobada semestral amb tot
el personal dels centres de formació del
projecte, el delegat de Sindicalistes
Solidaris al Marroc, Aboudine Gasmi, el
secretari general de la central sindical FDT

del Marroc, Driss Ismaili, i el seu tresorer,
i Pepe López, responsable dels projectes
de cooperació a làrea mediterrània de
Sindicalistes Solidaris. Els centres de
formació, coordinats pel sindicat marroquí
FDT, ofereixen als joves marroquins cursos
dinformàtica, idiomes i mòduls
ocupacionals a Khamish Sahel, Basha,
Larraix i Assilah, amb el suport de diversos
ajuntaments catalans.

Viatge duna delegació de Sindicalistes Solidaris
a El Salvador per identificar un nou projecte de
cooperació
El director de Sindicalistes Solidaris,
Francisco Neira i el responsable dels
projectes de cooperació a làrea
mediterrània i expert en formació sindical,
Pepe López, van viatjar a El Salvador per
fer una prospecció conjunta dun nou
possible projecte de cooperació sindical en

aquest país. Sindicalistes Solidaris va
organitzar un taller participatiu amb
diversos representants sindicals de El
Salvador i de lONGD local INELSA, per
dissenyar els eixos estratègics dun futur
programa denfortiment sindical.

Xerrada: Limpacte de les grans cadenes hoteleres internacionals
sobre els drets humans

Algunes empreses transnacionals, emparades en la debilitat o la corrupció de
molts governs o en la manca dautoritats i normes internacionals eficaces, actuen
sovint de forma contrària als drets humans i generen impactes socials o
mediambientals molt negatius per a les poblacions afectades per la seva activitat.
És el cas de moltes empreses mineres, petroleres, indústries alimentàries.
Dia: 2 de maig de 2011
Hora: 19.00 hores
LLoc: Auditori del Centre dEstudis Cristianisme i Justícia, Roger de Llúria, 13
Població: Barcelona
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