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 La Fundació Pau i Solidaritat porta a ter-
me un projecte de suport a les organitzacions 
sindicals d’Amèrica Central que ha obtingut 
el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú amb l’aportació de 10.679 euros. A 
més, el projecte, que té una durada d’un any, 
s’ha presentat als ajuntaments de Mataró, 
Tarragona i a l’Agència Catalana de Coope-
ració. 

L’objectiu d’aquesta iniciativa és l’enforti-
ment del teixit associatiu sindical d’Hondu-
res, Guatemala i el Salvador. Es pretén aug-
mentar les capacitats tècniques i elevar els 
coneixements dels treballadors perquè dis-
posin dels mitjans que els permetin exercir 
els seus drets i defensar els seus interessos. A 
més, es dóna formació per tal d’ampliar i pro-
moure la protecció i l’aplicació dels drets hu-
mans laborals, prioritzant els sectors socials 
més desprotegits i les dones treballadores.

La relació de Pau i Solidaritat amb l’Amèri-
ca Central va començar fa uns 10 anys, quan 
teníem contacte amb organitzacions 
sindicals d’allà, explica Mercè Campaba-
dal, directora de la Fundació. Però va ser fa 
cinc anys quan va sorgir la demanda per 
muntar unes oficines tècniques de coo-
peració sindical. A Hondures vam triar 
la CUTH, Confederación Unitaria de Tra-
bajadores de Hondures; a Guatemala, el 
Sindicat de Treballadors de la Salut; a 
Nicaragua, la Central Sindicalista de 
Treballadors, i al Salvador, Fundespat, 
una ONG que vetlla pel sindicalisme sal-
vadorenc, diu la responsable.

Mercè Campabadal explica que el pro-
jecte és molt necessari, ja que són llocs 
on la situació és molt difícil. Hi ha una 
gran corrupció governamental a la qual 
se suma una gran problemàtica social, 
amb grans desequilibris socials. A més, 
cal sumar el tema del tràfic de drogues.

És per aquesta conjuntura i guiant-
nos per les necessitats que ens arriben 
des d’allà que hem elaborat les bases 
d’aquest projecte, explica Anna Carni-
cer, responsable de Pau i Solidaritat a l’Alt 
Penedès-Garraf. Dins d’aquest programa hi 
ha moltes activitats enfocades a l’equitat de 
gènere i a introduir la dona amb un paper 
actiu dins del sindicalisme. Per això es fa for-
mació per als dos sexes. 

A més, un altre dels punts importants 

Ajuda laboral a Amèrica Central

L’apunt

Sis persones per a una 
vintena de projectes 

L’equip de la Fundació són sis 
persones, que s’encarreguen 
d’elaborar aquests projectes, que 
presenten a les administracions 
públiques per tal d’aconseguir 
subvencions per poder-los tirar 
endavant. Pau i Solidaritat porta 
en aquest moment nou programes  
multianuals i deu projectes més. 
La diferència és que els projectes 
tenen una durada d’un any.  
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d’aquesta iniciativa és que no s’envien 
formadors d’aquí, sinó que el que fem 
és potenciar l’economia d’allà. A Amè-
rica Central tenen bons formadors, el 
problema és que no hi ha diners perquè 
les persones vagin als cursos, perquè es 
desplacin o paguin l’estada i aquí és on 
ajudem nosaltres, comenta Campabadal.  
Pau i Solidaritat subvenciona les sessi-
ons formatives i així els treballadors hi 
poden anar. El projecte també inclou la po-
sada en marxa d’una campanya d’afiliació, a 
més d’un servei d’assessoria jurídica. 

Aquest últim és un tema molt impor-
tant per a un sindicat, especialment en 
uns països on es vulneren els convenis i 
els drets laborals de manera sistemàti-
ca. Necessiten especialistes perquè de-
nunciïn aquests casos. En aquest sentit 
passa el mateix que amb els formadors, 
ells tenen assessors jurídics però no els 
poden pagar, diu Mercè Campabadal, i no-
saltres els facilitem aquests diners. 

La directora de la Fundació recorda que a 
Amèrica Central viuen una realitat molt 
diferent a la d’aquí. Tenen problemes 
per sindicar-se fins al punt que, per 
exemple,  a Panamà aquest estiu han 
matat cinc persones per defensar el seu 
dret a sindicar-se.  
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