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introducció

La Intersindical-CSC treballa des de 

fa anys en l’àmbit de la solidaritat 

internacional, la cooperació sindical i 

el treball de conscienciació i sensibi-

lització i educació sobre les situa-

cions que viuen altres treballa-

dors/es  arreu del món, especial-

ment en relació amb el països on la 

seva població pateix més les injustí-

cies socials, econòmiques, laborals i 

nacionals.

En l'àmbit de la cooperació la feina 

que es realitza està orientada 

principalment en col.laborar en el 

foment de la formació per a organit-

zacions sindicals agràries i laborals a 

la regió andina del continent ame-

ricà, per tal de contribuir a 

l’enfortiment de les seves organitza-

cions, la promoció dels drets humans 

i sindicals, i la millora del nivell 

d’incidència i participació dels i les 

treballadores a l’Amèrica Llatina.

Aquest èmfasi, en el suport a activi-

tats de formació i participació, és 

una resposta a la demanda concreta 

que han fet les organitzacions de 

treballador/es d'aquests països, ja 

que les seves capacitats de treball i 

de lluita per la transformació de les 

seves realitats és mol gran, i potser 

més gran encara amb programes de 

formació sindical específics, segons cada 

realitat.

La contribució de la Intersindical-CSC 

durant aquests anys ha estat, la de donar 

suport perquè els propis/es treballa-

dors/es andins/es, tan del camp com de 

la ciutat, tinguin espais de trobada per 

compartir els seus punts de vista, per 

aprendre de les capacitats dels altres, 

per desenvolupar noves eines de forma-

ció participatives, per donar un lloc 

destacat a les dones en els processos de 

formació i organització, i per realitzar 

plans de lluita i de treball que impulsin 

les seves organitzacions i a la població 

treballadora en general.

El resultat fins ara ha estat molt positiu, 

ja que més  de 6.000 treballadors/es de 

Colòmbia, Equador i Bolívia han partici-

pat de processos de formació amb el 

suport de la Intersindical-CSC.  S'ha de 

destacar que la majoria han estat 

treballadors/es del camp i pertanyen a 

pobles indígenes de la zona andina.

Per altra banda, la Intersindical-CSC, fa 

difusió arreu dels Països Catalans sobre 

la situació d’aquests/tes treballadores i 

sensibilitza a la població catalana sobre 

realitats poc conegudes i on hi cal la 

solidaritat internacional.

Solidaritat Internacional i Cooperació Sindical de la Intersindical-CSC

Què fem en l'àmbit de la Cooperació Sindical?

El resultat fins ara ha 

estat molt positiu, ja 

que més  de 6.000 

treballadors/es de 

Colòmbia, Equador i 

Bolívia han participat de 

processos de formació 

amb el suport de la 

Intersindical-CSC.
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Per què ha decidit la Intersindical-CSC fer cooperació amb països andins?

La Intersindical-CSC creu ferma-

ment en les capacitats dels sindicats i 

organitzacions socials del sud, per a 

contribuir al desenvolupament dels 

seus països i la transformació de la 

seva realitat.  

Però també es conscient que el 

respecte dels drets laborals i socials, 

així com les dinàmiques organitzati-

ves no es donen de la mateixa manera 

a tot arreu. 

Precisament, el primer país en el que 

la Intersindical-CSC va decidir donar 

suport a sindicats va ser Colòmbia, ja 

que aquest és el país del mon on són 

assassinats més sindicalistes.  

Aquesta situació va  generar un fort 

impacte a la Intersindical-CSC, fins 

al punt de decidir a l'any 2.001, 

començar a endegar accions de 

solidaritat i posteriorment de 

cooperació amb els sindicats colom-

bians. 

Les accions que s'han realitzat des 

d'aleshores són: l’acompanyament 

directe sobre el terreny a organitza-

cions i dirigents sindicals amenaçats; 

la realització de materials audiovi-

suals sobre la situació sindical i social 

colombiana en el marc del conflicte 

armat; les reaccions a les alertes que 

realitzen des de Colòmbia aquelles 

organitzacions que estan en perill o quan 

es presenten accions contra la vida de 

dirigents/tes sindicals o en l’exercici dels 

drets sindicals en general; i finalment 

projectes de cooperació per a  la forma-

ció dels dirigents i afiliats dels sindicats 

en l'àmbit dels DDHH i en el foment de la 

participació, ja que degut a la repressió 

que han patit els sindicats, els índex 

d'afiliació han baixat força i molts 

sindicats fins i tot han desaparegut.

Des del primer semestre de 2.007 la 

Intersindical-CSC també forma part de la 

Taula Catalana per la Pau i els Drets 

Humans a Colòmbia, des de la qual 

promou iniciatives de respecte als drets 

dels treballadors/res del país sud-

americà, tal i com ho fa en altres 

instàncies internacionals, com a la 

Federació Sindical Mundial i la 

Plataforma de Sindicats de Classe de 

Nacions Sense Estat.

El coneixement proper de l’activitat 

sindical a Colòmbia, ha fet que la 

Intersindical-CSC valori molt positiva-

ment els esforços que realitzen els 

sindicats agraris i urbans del sud, que 

treballen de manera activa per millorar 

les condicions de vida dels seus col·lec-

tius i comunitats.  És així, com a més de 

treballar amb sindicats colombians, s’han 

establert contactes per cooperar 

amb iniciatives d’altres sindicats 

agraris de països veïns.

En tot moment, la demanda principal 

d’aquests ha estat el suport a ini-

ciatives d’enfortiment organitzatiu 

mitjançant la millora dels nivells de 

formació. Per això, l’estratègia de 

cooperació de la Intersindical-CSC 

està adreçada en aquest sentit.  

Creiem que contribuint a la formació 

dels membres i dirigents dels sindi-

cats del sud, i a la creació d’espais de 

debat i participació interna, es fo-

menta l’elaboració de propostes per 

a la solució dels problemes dels i les 

treballadores del camp i les ciutats, 

així com de les seves famílies.

Finalment, tot això, s'ha comple-

mentat amb una política de sensibi-

lització a nivell local català descen-

tralitzat de la capital Barcelona, que 

s’executa a través de l’Escola 

Itinerant de la Solidaritat  (EIS), 

amb un format d’educació que 

s’alimenta de les experiències 

formatives de les contraparts i que 

en tot moment fa difusió de les 

problemàtiques que es viuen al sud, 

però també sobre les seves lluites i 

resistències.
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Àmbits d’actuació

Projectes internacionals



Àmbits d’actuació

Extensió i socialització nacionals

introducció Solidaritat Internacional i Cooperació Sindical de la Intersindical-CSC

La Intersindical-CSC, fa difusió arreu dels Països Catalans sobre la 

situació d’aquests/tes treballadores i sensibilitza a la població catala-

na sobre realitats poc conegudes i on hi cal la solidaritat internacional.



Actuació a Bolívia
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Nom del projecte:
Capacitació per a l'Enfortiment 
de les Capacitats Participatives, 
la Gestió Pública i el Lideratge 
Institucional de Treballadors/es 
del departament de Cochabam-
ba- Bolívia.

Contrapart:
CSUTCB  ( Con f ede r a c i on  
Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia)

Anys:  2006-2008

Bolívia és un dels països més empo-

brits d’Amèrica Llatina, amb un índex 

de pobresa del 63%.  La seva població 

de 9.627.269 habitants, viu en un 

territori de 1.098.581 km2.  

A Bolívia conviuen uns  40 grups 

ètnics, que en la majoria de casos 

conserven les seves tradicions, 

cultures i idiomes. 

De fet a Bolívia són llengües oficials 

el castellà, el quítxua parlat princi-

palment als departaments de 

Context

Cochabamba, Chuquisaca i Potosí, 

l’aimara, anterior a la civilització 

inca, que es parla principalment als 

departaments de La Paz i Oruro, i el 

guaraní.   

Les principals activitats econòmiques 

del país estan relacionades amb 

l’extracció de recursos naturals i mi-

nerals, especialment el petroli i el 

gas natural.  

També hi ha un percentatge impor-

tant de la població que es dedica a 

l’agricultura i la ramaderia, i s’ha de 

destacar que un nombre significatiu 

de bolivians/es viuen de la producció 

de fulla de coca.

Una altra característica significativa 

del context, és que al país s’ha 

conservat un tipus d’organització 

comunal dels pobles originaris 

anomenats Ayllus. Això permet que 

les comunitats tinguin un espai per 

p o s a r  e n  c o m ú  l e s  s e v e s  

problemàtiques i a partir d’això ge-

nerar alternatives de solució. 

Per tant, des dels sindicats 

s’organitza la vida productiva i 

social, es socialitzen els temes 

rellevants per a la comunitat, es 

regulen les relacions internes, es 

resolen els problemes i s’estableix 

relació amb les autoritats regionals.

D’aquesta manera conviuen les dues 

formes d’organització social: la 

sindical i la tradicional. El que canvia 

és la manera d’escollir als represen-

tants; en el cas del sindicat, les 

autoritats comunitàries fan torns a 

partir d’eleccions en assemblees 

d’afiliats i afiliades. I als llocs on les 

autoritats tradicionals continuen, el 

torn és obligatori i es fa seguint el 

cicle agrícola.
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Sobre el context de la zona on es 

desenvolupen els projectes, el 

departament de Cochabamba,  es 

pot dir que el tret principal, és que la 

majoria de la seva població es troba 

en situació de marginalitat econòmi-

ca.

Les activitats econòmiques que 

realitzen fonamentalment són 

l'agricultura, la cria de bestiar i el 

comerç amb finalitat d’autoconsum i 

el poc que en sobra es comercialitza 

al detall els dies de fira als mercats 

d’aquest departament. 

Algunes de les problemàtiques locals 

més destacades són la deficiència en 

la cobertura i la qualitat del serveis 

bàsics.

Els canvis socials, polítics i culturals que 
ha viscut Bolívia en els darrers anys, 
accentuen la necessitat de transmetre 
coneixements actualitzats de les trans-
formacions que viu el país, generant una 
millora substancial a la capacitat de 
gestió de les organitzacions socials i 
sindicals, mitjançant accions dedicades 
al desenvolupament institucional i la 
formació i capacitació dels seus Recursos 
Humans. 

A la CSUTCB aquesta és una tasca ja 
iniciada, amb valuosos resultats durant la 
realització de capacitacions en temes 
agro-ecològics i l’aplicació de la metodo-
logia de pagès a pagès;  drets i pràctiques 
productives de la dona; formació en 
valors i capacitació ocupacional; així com 
la promoció del respecte de la cultura i 
coneixements tradicionals.

Des de  l’any 2.006 la CSUTCB ha desen-
volupat un projecte de formació a 
diverses zones del departament de 
Cochabamba, amb el suport de la 
Intersindical-CSC.  

El projecte ha tingut resultats molt 

positius per a l’empoderament  de les 

organitzacions sindicals i comunals de 

base, així com dels seus dirigents/tes.

Durant l'any 2.008 s'ha donat un pas 

endavant, per tal que les activitats 

de formació que es realitzen estiguin 

d’acord tant amb els paràmetres 

d’identitat, idoneïtat, productivi-

tat, actualitat i sostenibilitat, que es 

plantegen com a paradigmes avui en 

dia, com amb les demandes dels 

sectors poblacionals que representa 

la CSTUCB.  

Aquest sectors no obstant trobar-se 

en situacions crítiques de pobresa, 

tenen també molt interès per 

incorporar-se al procés de debat 

social que aspira a dotar d’una nova 

governabilitat al país.

En resposta a aquesta situació, la 

prioritat expressada amb més 

intensitat per les bases de la 

Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de 

Bolivia, en qualitat de mandat, es 

refereix a la formació pel reforça-

ment i renovació dels principis, del 

rol i dels valors dels membres de la 

CSUTCB, perquè es constitueixin en 

agents dinamitzadors de les comuni-

tats locals, identificant-se amb les 

necessitats i aspiracions col·lecti-

ves. 

 A la vegada que fan arribar les seves 

demandes a les administracions 

Justificació

Actuació a Bolívia
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locals i nacionals en aquest moment 

de canvi polític i administratiu que 

viu el país andí.  

Aquests son els reptes de les activi-

tats que es realitzen enguany.

La participació al primer any de projecte 

ha estat molt més gran de l'esperada, 

entre finals del 2.006 i començaments del 

2.008, van participar a les accions 

formatives del projecte més de 1.500 

persones.

Per altra banda el projecte del 2.008, 

espera realitzar un procés de formació 

continuat per a 360 persones de tot el 

departament de Cochabamba.

Indirectament amb aquestes iniciatives 

es beneficiaran més de 10.000 persones 

de la zona.

Beneficiaris/àries directes

Indirectament amb 

aquestes iniciatives 

formatives i solidà-

ries es beneficiaran 

més de 10.000 perso-

nes de la zona.

Actuació a Bolívia
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Nom del projecte:                   

Democràcia en Profunditat:  
Formació a Treballadors/es del 
Camp  per a la Promoció de la 
seva participació.

Contrapart:

FENSUAGRO
(Federación Sindical Unitaria 
de Trabajadores Agropecuarios)

Anys:  2005-2008

Justificació

El camp colombià és vital per al 

desenvolupament del país. És on es 

trobenels llaços més forts entre els 

costums i la cultura colombiana; i és 

la columna vertebral de l'alimentació 

i de l'estabilitat mediambiental del 

país. 

Però també és l'escenari de la 

confrontació armada que viu el país 

sud-americà des de fa gairebé mig 

segle.

Les claus per superar el conflicte i 

dinamitzar l'economia nacional es troben 

precisament allí.

 La concentració de la terra i la lluita dels 

terratinents contra la pagesia són el 

combustible més poderós per al conflicte 

social, polític i armat colombià. 

Les xifres diuen que avui només el 25% de 

la població viu al camp, però, aquestes 

xifres no mostren les raons per les quals el 

camp colombià ha quedat deshabitat. No 

és per que Colòmbia s’estigui modernit-

zant i urbanitzant; la raó principal de 

l'abandonament del camp és el desplaça-

ment, la concentració de la terra i el 

conflicte intern.

A causa d'aquesta situació i dels interes-

sos que hi ha sobre la terra, les riqueses 

del subsòl i la biodiversitat, és que el 

camp colombià està en conflicte. 

La pagesia es troba invisibilitzadai mar-

ginada per part de l'Estat, que no dóna 

respostes a la majoria de necessitats de la 

població rural, i no dóna garanties per a 

que la pagesia es converteixi en un de 

desenvolupament i que els seus habitants 

siguin subjectes de dret. 

Per altra banda, la situació dels drets 
humans a Colòmbia és delicada i sense una 
perspectiva favorable a curt i mitjà termini.

 L'Estat colombià ha estat incapaç de 

generar polítiques que  materialitzin 

una cultura i un exercici ciutadà 

entorn dels drets humans. Aquesta 

situació lamentable genera una 

escissió entre el que es diu a la 

Constitució del país, i la realitat 

concreta de la ciutadania.  

la raó principal de 

l'abandonament del 

camp és el desplaça-

ment, la concentració 

de la terra i el con-

flicte intern.
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Els pobles indígenes i les comunitats 

afrocolombianes són les més vulnera-

bles.Segons l'informe de Desen-

volupament Humà per a Colòmbia, 

s'estima que el 80% de la població 

afrocolombiana i indígena, viu en 

condicions d'extrema pobresa.

El 74% d'aquesta població rep salaris 

inferiors al mínim legal, i els munici-

pis d'alta composició indígena o 

afrocolombiana tenen els índexs més 

grans de pobresa i de necessitats 

bàsiques insatisfetes.  Les mitjanes 

de qualitat de vida i de desenvolupa-

ment humà estan per sota dels 

estàndards nacionals i l'esperança de 

vida és inferior al de la mitjana 

nacional.

La resposta de les institucions per 

atendre les condicions i millorar la 

situació d'aquestes comunitats és 

deficient.

En aquest context, els sindicats són 

mitjans propicis per al desplegament 

de propostes alternatives per a la 

formació de ciutadans i ciutadanes 

compromesos amb l'exercici de la 

democràcia des dels mecanismes de 

les organitzacions socials. 

“Democràcia en Profunditat”es 

converteix així, en un projecte adre-

çat a enfortir les organitzacions sindicals 

existents a les zones rurals, dotant-les 

d’eines per consolidar la seva democràcia 

interna i la participació a nivell local.

Aquest projecte que es desenvolupa des 

de l'any 2005, s'ha convertit en una 

oportunitat per a revisar els mecanismes 

de participació interna de les organitza-

cions que conformen la federació 

Fensuagro, i  per la reflexió col·lectiva 

sobre la gestió dels conflictes que tenen 

les treballadores i els treballadors.

Gràcies a aquest projecte Fensuagro 

continua dotant d'eines als seus 

afiliats i afiliades perquè romanguin 

al camp construint alternatives a la 

seva difícil situació, generant espais 

de debat comunitari per aconseguir 

participació i cercar d'apoderament 

a fi efecte d'aportar en les decisions 

que es prenen en les administracions 

locals i regionals.

Beneficiaris/àries directes

Des del 2005, fins ara, s'han benefi-

ciat de tallers de formació més de 

600 treballadors/es rurals dels 

departaments de Cauca, Tolima, 

Cundinamarca i Risaralda.

Indirectament s'han beneficiat més 

de 2.000 membres de l'associació o 

les seves famílies, i s'han creat noves 

associacions pageses i coordinado-

res, com la CAT (Coordinadora de 

Associacions Agràries del Tolima), 

filial de Fensuagro-CUT.

Durant el 2.008 s'espera que al 

projecte de formació hi participin 

unes 300 persones.
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Nom del projecte:  
Programa de Formació Bàsica, 

Intermèdia i Avançada en Gestió 

Política i Sindical. 

Contrapart: 
Sindicato Mixto de Trabajadores 

de las Universidades Públicas 

Nacionales. SINTRAUNAL.  En 

consorci amb  SINDESENA, 

SINTRASENA, SINTRAELECOL i 

l’ADE Asociación Distrital de 

Educadores/as.

Anys:  2005-2008

Justificació

En un dels darrers informes sobre 

sindicalisme d’Amnistia Inter-

nacional – 2007  s’afirma el següent: 

“entre gener de 1991 i de-sembre de 

2006 van ser assassinats a tots el país 

(Colòmbia) 2.245 sin-dicalistes, 

3.400 foren amenaçats i 138 van ser 

víctimes de desaparició forçada” 

Com a referència recomanem accedir 

a l’informe següent: La realitat del 

sindicalisme. Dades i xifres...   .

www.amnistiacatalunya.org/premsa/20

07-03-07_Colombia_DADES.doc
 
Això significa que l'Estat colombià no ha 

generat alternatives i accions polítiques 

per a salvaguardar les organitzacions 

sindicals, i pel contrari ha permès que es 

continuï amb les violacions de drets 

humans contra líders sindicals, tot 

promovent campanyes contra l'activitat 

sindical amb l’afany de signar el Tractat 

de Lliure Comerç (TLC), tal com ho 

manifesta la prestigiosa Comisión 

Colombiana de Juristas.

Sumat a aquesta situació trobem les 

polítiques   de  desregularització  laboral
que implementa el govern colombià. 

Actualment la contractació de personal 

en precari (temporalitat, sense seguretat 

social, etc) a l’empresa privada -i molt 

més greu, a l’administració pública 

també-  es troba d’entre un 300% i un 

500% per sobre del personal amb drets 

(fixos, amb seguretat social).  

Això complica cada cop més la possibilitat 

d'afiliació de nous membres als sindicats i 

va en detriment dels drets laborals.

Un altre element important és la dificul-

tat dels sindicats per millorar els nivell de 

formació que tenen tant els i les treballa-

dores afiliades a sindicats de base, així 

com els seus responsables, fet que 

impedeix enfortir la lluita sindical en 

moments tan delicats com els que viu 

Colòmbia actualment. 

 Tot això, relacionat amb la manca de 

drets sindicals i de suport governa-

mental per a les activitats formati-

ves dels treballadors/es i de la 

població en general.
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Per això les fases del projecte que 

s'han realitzat entre el 2005 i el 2007, 

han permès incidir en la qualificació 

de sindicalistes de base generant 

processos interessants, que es 

consoliden en l'àmbit sindical 

colombià com a una proposta 

interessant, que neix dels propis 

treballadors, que fa servir pedago-

gies participatives i que cada vegada 

engresca a més sindicats de base, 

preocupats per millorar el nivell 

polític i de gestió dels seus membres, 

així com el nombre d'afiliats/des.

En l'enfortiment de les organitza-

cions socials i sindicals està 

l'estratègia fonamental per donar 

espais polítics i d'expressió a sectors 

que estan disposats a desenvolupar 

les forces productives nacionals i 

amb això disminuir la desocupació 

que és de més del 12% i de la subocu-

pació (treball submergit) que supera 

el 55% del total dels ocupats a 

Colòmbia. 

La desigualtat per raó de gènere i 

d'edat, els salaris baixos, les llargues 

jornades laborals, el treball infantil i 

la flexibilització dels drets de 

seguretat social i de salut dels i les 

treballadores són els principals 

problemes del sindicalisme colom-

bià, afegint-hi la manca de garanties per 

a realitzar la tasca sindical.

A Colòmbia cada dia és més difícil ser 

sindicalista, ben pocs treballadors i 

treballadores tenen el dret a associar-se o 

volen córrer el risc de fer-ho.

Per tot l'anterior, aquest programa de 

formació serveix per enfortir les estructu-

res de sindicats que han patit molts cops 

durant les darreres dècades. És un 

projecte que dóna eines als treballa-

dors/es per a la defensa dels drets 

humans i sindicals, i promou formes 

d'afiliació sindical per a treballadors/es 

subocupades, i fomenta de manera 

significativa la participació de les dones i  

el jovent a la vida sindical.

Els projectes de formació sindical 
impulsats per Sintraunal, han 
comptat amb la participació d'altres 
sindicats de base, beneficiant en 
total a més de 300 persones des de 
l'any 2.005.

Indirectament s'han beneficiat més 
de 1.000 afiliats/des a sindicats de 
base relacionats amb l'àmbit de 
l'educació pública i empreses de 
serveis públic de l'àmbit de l'energia.
 
Enguany s'espera incrementar el 
nombre de participants, fins a 
arribar a les 250 persones formades 
als diferents nivells del curs 
(Formació bàsica, intermèdia i 
avançada).

A Colòmbia cada dia és 

més difícil ser sindicalis-

ta, ben pocs treballa-

dors i treballadores 

tenen el dret a associar-

se o volen córrer el risc 

de fer-ho.

Beneficiaris/àries directes



Actuació a Equador
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Nom del projecte:
Formació de líders socials de 

les organitzacions agràries de 

l’Equador

Contrapart: 
FENOCIN. Confederación 

Nacional de Organizaciones  

Campesinas, Indígenas y  

Negras del Ecuador

Anys:  2005-2008

Justificació

Equador és un dels països amb un 

índex de desenvolupament més baix 

de l’Amèrica Llatina.  Tot i les grans 

riqueses en recursos naturals i 

humans, la situació de la majoria de 

la població és de pobresa i les 

desigualtats socials i econòmiques 

són enormes, especialment per a la 

població rural.  

Durant els anys  60  i 70 del segle XX 

es van intentar processos de reforma 

agrària inacabats, però a partir dels 80 el 

país va iniciar un procés de retrocés en les 

polítiques socials al camp. 

Tot i que es va mantenir alguna presència 

estatal mitjançant la dotació de llavors, 

assistència tècnica i crèdits, en general 

les inversions públiques es van reduir 

significativament.

Des de la dècada dels 90, les polítiques 

neoliberals de liberalització econòmica i 

de reducció de l'Estat, han afectat als 

petits i mitjans agricultors.  

L'impacte directe de la crisi agropecuària 

s’evidencia en la pèrdua substantiva dels 

mitjans de producció dels petits produc-

tors: terra, aigua, força de treball, accés 

a finançament i capacitació tècnica; al 

punt de convertir les seves economies en 

activitats de supervivència que no 

garanteixen la seguretat alimentària 

familiar, ni els mitjans per atendre les 

seves necessitats elementals d’educació, 

salut, i habitatge.  

Per això, és en el sector rural on més es 

concentra la pobresa. Segons dades 

estatals l’índex de pobresa al camp es 

troba al voltant del 80%. 

Els diferents governs de les darreres 

dècades, influïts per ideologies racistes i 

discriminatòries, no han estat capaços 

d’elaborar eficaces polítiques per a 

la solució de les problemàtiques de 

la pagesia, els pobles indígenes i els 

afroequatorians. Ans al contrari, 

moltes polítiques públiques han 

afavorit l’apropiació i transferència 

dels béns i recursos d’origen rural 

cap a les elits agràries, propiciant la 

implantació d’esquemes de desen-

volupament agropecuari injustos.  

Per exemple, el 47.7% dels petits 

propietaris posseeix únicament el 

2.04% de la terra d’ús agrícola, en 

canvi, el 3.3% dels grans propietaris 

tenen el 42.5% . 

Són excepcionals els casos de dones 

que han aconseguit la titulació de 

terres.
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Una altra dificultat té a veure amb el 

deteriorament de la qualitat de la 

terra de famílies pageses, ja que 

aquestes finques han tingut un ús 

molt intens que ha exhaurit les seves 

reserves de matèria orgànica i 

nutrients. I només un 14% dels 

terrenys menors de 20 hectàrees 

tenen algun tipus de reg.  

Aquests i d’altres problemes de la 

població rural han impulsat la creació 

d’un gran nombre d’organitzacions 

que treballen per la defensa dels 

drets dels treballadors/res del camp. 

Aquestes organitzacions, poc a poc, 

estan obrint un espai per tal de fer 

sentir la seva veu.  Sembla ser que els 

darrers canvis polítics que està vivint 

el país podrien donar pas a un procés 

de reforma de l’Estat en el que es 

permeti incloure les demandes de la 

població rural.  

Enguany s'ha elaborat una nova 

Constitució, que haurà de ser 

aprovada per referèndum.  Els canvis 

que inclou són l'esperança de molts 

sectors socials (inclosa la FENOCIN) 

que l'han impulsat, i que esperen 

consolidar un esquema estatal capaç 

d’assolir el repte de construir un país 

més just i superar les grans iniquitats 

i dificultats que pateix la majoria de la 

població.

El lideratge de la Fenocin en propostes 

per a la millora de les condicions de vida 

de la pagesia població indígena i afroe-

qua to r i ana ,  ha  impu l s a t  a  l a  

Intersindical-CSC a donar suport a les 

seves activitats de formació i organitza-

ció des de l’any 2.005. 

Fruit de les primeres experiències de 

treball amb el sindicat pagès colombià 

FENSUAGRO es va establir el contacte 

amb la FENOCIN, ja que totes dues 

formen part de la CLOC (Coordinadora 

Latinoamericana de Organi-

zaciones del Campo) i de Via 

Campesina.

Projectes de Formació

Durant el 2005 es va establir un con-
veni de cooperació i es va iniciar el 
primer projecte de cooperació per a 
la realització d’unes Jornades de 
Capacitació en Lideratge i Desen-
volupament Organitzatiu. 

Amb el projecte es va aconseguir un 
enfortiment significatiu de la forma-
ció sindical, l'autoestima, identitat i 
participació ciutadana d’una 
quantitat important de membres de 
la FENOCIN. 

Les jornades de capacitació van 
abordar les temàtiques de lideratge 
social, participació ciutadana i de-
senvolupament agrari, amb coneixe-
ments i pràctiques aplicables a la 
promoció de la vigència de la 
sobirania alimentària a les comuni-
tats i organitzacions. 

A les jornades es va concretar una 
proposta pel país sobre la necessitat 
de polítiques de reactivació produc-
tiva i una agenda agrària elaborada 
participativament per les organitza-
cions rurals equatorianes.

Actuació a Equador
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Al mateix temps, es va realitzar el 

Fòrum “Interculturalitat, la Força 

de la Pàtria”, on el jovent rural de la 

FENOCIN va construir col·lectiva-

ment un diagnòstic de la seva 

realitat, una visió dels seus rols 

socials i una agenda d’accions de 

desenvolupament inclosa a la 

“Proposta de guia i accions socials i 

reformes a la Llei Nacional de la 

Joventut”. 

Les dones van definir una proposta 

d’enfortiment de l’organització 

social i productiva de les unitats 

pageses indígenes, des de la formació 

en identitat de gènere, lideratge, 

exercici de drets de la dona del camp 

i la seva valoració pel manteniment 

de les pràctiques de sobirania 

alimentària i la generació d’ingressos 

complementaris. 

Els i les educadores populars de l'or-

ganització, van plantejar alternati-

ves per a una pràctica educativa 

popular, humanista, intercultural i 

alliberadora, a la que s’ha donat con-

tinuïtat durant l’any 2.007, durant 

una segona etapa de cooperació.  

Aquest segon projecte anomenat 

“Jornades de formació per a 

l'exercici de drets ciutadans i 

desenvolupament organitzatiu”, ha 

coincidit amb el moment de l'assemblea 

constitucional i una correlació de forces 

polítiques, populars i democràtiques, que 

estan impulsant un canvi a l'Equador. 

La FENOCIN ha tingut un paper actiu en 

aquest procés de diàleg social, difonent 

les reivindicacions de la població del 

camp, sorgides de la reflexió interna de 

l’organització realitzada durant les 

jornades sobre: 

a) Participació ciutadana i democràcia  

gener/07, 
b) Drets de la dona del camp (març/07,
c) Terra, hàbitat i medi ambient (juny/07)

Com a resultat de tot això, la 

FENOCIN ha presentat a l'Assemblea 

Constituent una Proposta de guia i 

accions sobre la problemàtica i drets 

d’ocupació rural, salut, habitatge, 

seguretat ciutadana i serveis socials, 

a nivell rural, elaborada participati-

vament mitjançant fòrums regionals.  

Els i les dirigents nacionals i el 
personal de suport de la FENOCIN, es 
van capacitar i van participar 
sistemàticament de les consultes 
populars, taules de diàleg, fòrums i 
trobades d’incidència i seguiment 
ciutadà, sobre la gestió estatal en el 
sector agrari i social.  

Durant aquest 2.008 s'està donant 
continuïtat a l’experiència realitza-
da, aprofundint en alguns temes 
bàsics i millorant la proposta forma-
tiva, gràcies al suport de la 
Universitat Simón Bolívar - seu 
Equador..

Actuació a Equador



actuació Solidaritat Internacional i Cooperació Sindical de la Intersindical-CSC

Beneficiaris/àries directes

El projecte de formació a l'Equador 

ha arribat a més 500 beneficia-

ris/àries directes, i durant les 

activitats de debats regionals i 

Fòrums estatals han participat més 

de 1.500 persones. 

 Les activitats que realitza el projec-

te es desenvolupen a diverses zones 

del país, que inclouen la Sierra Norte 

(Pichincha, Imbabura i Carchi), Sierra 

Centro (Cotopaxi, Tungurahua, 

Chimborazo i Bolívar), Sierra Sur 

(Cañar, Azuay i Loja), Costa Norte 

(Manabí i Esmeraldas), Costa Centro 

(Los Ríos, Santa Elena, Guayas i El 

Oro) i Amazonía (Orellana i 

Sucumbíos). 

Durant el projecte del 2.008, faran 

cursos de formació 30 persones en un 

programa especial que compta amb 

el suport de la Universitat Andina 

Simón Bolívar (Quito). 

I 720 persones participaran dels actes 

regionals del Fòrum Interculturalitat 

i del procés d’Educació per tothom 

que es durà a terme a cadascuna de 

les 60 organitzacions de nivell 

regional que conformen la FENOCIN.

Actuació a Equador



Països Catalans (EIS)

actuació Solidaritat Internacional i Cooperació Sindical de la Intersindical-CSC

Nom del projecte: 
ESCOLA ITINERANT DE  LA 
SOLIDARITAT (EIS)

Anys:  2006-2008

Justificació

 A les societats dels països anomenats 
desenvolupats, hi ha en general una 
manca de coneixement molt gran de 
les realitats d'arreu del mon.  

Els i les treballadores catalanes no 
són aliens a aquesta situació, i sovint 
desconeixen la realitat sindical i 
social viscuda a països i pobles 
empobrits. No obstant això, la 
societat catalana ha demostrat al 
llarg de dècades una sensibilitat 
especial sobre problemàtiques 
d’altres racons del planeta, com es 
demostra amb la important xarxa 
associativa que treballa en l’àmbit de 
la cooperació i solidaritat internacio-
nal.

Tot i així, s’ha detectat la manca de 
coneixements per part de les bases 
sindicals catalanes sobre les situa-
cions més greus de desigualtat social 

Un instrument clau per a aquesta 
tasca sensibilitzadora  és l’Escola 
Itinerant de la Solidaritat (EIS).  Es 
tracta d’una iniciativa de difusió que 
neix al 2.006 amb l’objectiu de fer 
arribar arreu dels Països Catalans la 
solidaritat entesa com a eina de 
transformació i apropament entre 
els pobles i les persones.

Durant el 2008 l’EIS continuarà sent 
un espai que arribarà a diferents 
municipis dels Països Catalans on es 
pugui constituir un petit grup de 
treballadors/res (afiliats/des i no 
afiliats/des) amb inquietuds entorn 
la solidaritat i la justícia social.

A través de les sessions, es fan debats 
i reflexions entorn les realitats so-
cials i polítiques del món, tot donant 
protagonisme a les iniciatives  que 
vagin encaminades a la millora social 
i política dels pobles, fent prevaler 
els drets humans i laborals, nacionals 
i la justícia social per sobre de tot.

viscuda a països propers, com són els 
d’Amèrica Llatina, ni tampoc, en quines 
condicions desenvolupen la seva acció 
altres treballadors/res i sindicalistes.

Per tant, resulta molt interessant donar a 
conèixer les experiències de treball que 
estan realitzant els sindicats rurals i 
urbans amb els que treballa la 
Intersindical-CSC, ja que a la vegada es 
dóna la oportunitat d’explicar el context 
general d’aquest països, i fomentar la 
solidaritat cap a la seva població.

Resulta especialment interessant, que els 
tres països on desenvolupa la seva acció la 
Intersindical-CSC (Colòmbia, Bolívia i 
Equador), són justament uns dels 
principals punts d’emigració de treballa-
dors/res cap a Catalunya i la resta dels 
Països Catalans, fet que ha de generar la 
reflexió sobre com viuen les poblacions a 
aquests països tot entenet millor perquè 
emigren. 

Per això, seguint la línia de cooperació 
que la Intersindical-CSC està portant a 
terme des de fa més de cinc anys, un dels 
eixos principals i on més esforços dedica 
als Països Catalans, és la sensibilització.

És per això que a casa nostra es realitzen 
diverses activitats de difusió sobre les 
realitats del món, per tal d’apropar 
vivències concretes dels pobles amb els 
que la Intersindical-CSC realitza accions 
solidàries.
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