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ELS DESASTRES NO SÓN NATURALS
A la República Dominicana, la mitjana de ciclons és d’un cada dos anys, el mateix 

temps que pot trigar una família a recuperar completament els cultius, el bestiar 

o qualsevol dels mitjans de vida que hagi perdut després del pas d’una tempesta. 

Els desastres no són naturals. Les pluges i les tempestes sí, però els efectes que 

tenen sobre la vida de les persones poden evitar-se; o almenys reduir-se, i molt. 

Com es pot trencar el cercle desastre - recuperació - desastre un altre cop? Com es 

pot aconseguir que les comunitats reconeguin els seus riscos i les oportunitats per 

reduir-los? T’expliquem tot el que estem fent juntament amb la població dominicana 

per reduir els riscos i, alhora, fer que hi disminueixi la desigualtat, que finalment és el 

més destructiu dels desastres per a aquesta illa caribenya. 
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Passa les pàgines de la nostra revista a  
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S’ATENEN 
ABANS QUE ES 
PRODUEIXIN
José María Vera
Director general d’Oxfam Intermón
@Chema_Vera

EDITORIAL

El 8 de novembre del 2013, el tifó Haiyan 

va destrossar una zona de les Filipines. Al 

cap de tres mesos, gràcies a la vostra so-

lidaritat, havíem assistit més de mig milió 

de persones amb aliments, aigua i refugi. 

Unes poques setmanes més tard es de-

sencadenava al Sudan del Sud un violent 

conflicte que ha forçat 800.000 persones a 

fugir de les seves llars. Vaig visitar el Sudan 

del Sud fa mesos: un país jove, de pobresa 

extrema, amb institucions fràgils però amb 

una gran esperança per tirar endavant que 

tant de bo torni a renéixer. En una situació 

extrema com la provocada per aquest es-

clat de violència, els nostres equips al país 

van ser capaços d’actuar en pocs dies, fent 

arribar ajuda alimentària a les persones 

desplaçades i acorralades pel conflicte.

Salvar vides, que és el mandat humanitari, 

és una part essencial de la nostra missió 

i una activitat complexa i exigent. Reque-

reix una capacitat de reacció que no es 

pot improvisar. A Oxfam Intermón, junta-

ment amb altres membres d’Oxfam Inter-

nacional, tenim una llarga experiència en 

la provisió d’aigua, sanejament i aliments 

en emergències, ja siguin sobrevingudes o 

d’aparició lenta, com les sequeres. Dispo-

sar de persones experimentades, motiva-

des i disponibles per acudir allà on sigui 

necessari, amb equips emmagatzemats i 

llestos perquè siguin enviats on calgui i 

amb sistemes logístics i financers segurs 

i adequats, és indispensable per arribar a 

temps i fer-ho amb qualitat, com es merei-

xen els éssers humans que es troben en 

una situació de risc extrem per a les seves 

vides.

La capacitat dels nostres equips centrals 

es complementa amb la que hi ha als paï-

sos on treballem. Al Sudan del Sud, com a 

altres països, hi tenim plans de contingèn-

cia, protocols de seguretat, personal for-

mat en aquestes situacions i relacions es-

tablertes amb comunitats i organitzacions 

locals i autoritats. Tot això, orientat a fer el 

que vam fer, respondre a una emergència 

que no pel fet de ser dramàtica i tràgica 

deixava de ser una possibilitat, atesa la 

situació del país.

I encara s’hi pot fer més, i cal fer-ho. Una 

bona part de les emergències, especial-

ment les derivades de desastres naturals, 

es poden preveure. Hi ha sistemes de de-

tecció i anàlisi de riscos amb una fiabilitat 

alta que permeten anticipar-se a un desas-

tre i fer més coses abans d’afrontar-lo. Des 

d’Oxfam Intermón desenvolupem nombro-

sos programes de prevenció encaminats a 

reduir el risc que un desastre natural acabi 

amb vides.

Incrementar la resistència de les persones, 

famílies i comunitats és la nostra priori-

tat, en un món on els xocs no són només 

naturals. Els preus dels aliments i l’accés 

a la terra i a l’aigua, cada vegada més es-

casses, porten milions de persones a si-

tuacions límit. Prevenir-les i preparar-se 

per fer-hi front marca moltes vegades la 

diferència entre la vida i la mort. N’és un 

bon exemple el nostre treball a la República 

Dominicana, un país assolat recurrentment 

per ciclons tropicals, on la població ara 

està més preparada que mai per detectar 

aquestes catàstrofes i enfrontar-s’hi. T’ho 

expliquem en el reportatge de les pàgines 

centrals.

No deixeu de col·laborar amb nosaltres i 

amb altres organitzacions quan salti als 

mitjans de comunicació una gran emergèn-

cia humanitària. I us demano que no deixeu 

de fer-ho també quan aquestes emergèn-

cies no estan en antena, quan ens estem 

preparant, quan responem a crisis oblida-

des de les quals cap mitjà de comunicació 

no fa cas, quan desenvolupem programes 

de prevenció i enfortiment de capacitats. 

Gràcies.

José María Vera

Desenvolupem nombrosos 
programes de prevenció 
encaminats a reduir el risc 
que un desastre natural 
acabi amb vides

No deixeu de col·laborar 
amb nosaltres també quan 
responem a crisis oblidades 
de les quals cap mitjà de 
comunicació no fa cas 
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NOTÍCIES OXFAM

Noticias del futuro és el títol del curtme-

tratge que mostra una ficció que podria ser 

realitat: un programa de televisió en el qual 

diversos banquers expliquen com els seus 

països han aconseguit prou diners per llui-

tar contra la pobresa gràcies a l’aplicació 

d’una petita taxa sobre les transaccions 

financeres. Els països clau de la Unió Eu-

ropea han implementat la taxa Robin Hood, 

tret del Regne Unit, i el seu representant 

treu foc pels queixals per haver perdut 

aquesta gran oportunitat.

El banquer espanyol està interpretat per 

Javier Cámara. L’actor ha declarat: “Amb 

prop de vuit milions d’espanyols que po-

drien caure en la pobresa l’any 2025, la ta-

xa Robin Hood té l’oportunitat d’alleujar el 

patiment dels més vulnerables, no només 

a Espanya i Europa sinó a tot el planeta”.

La campanya a favor d’aplicar la taxa Robin 

Hood està impulsada per diverses organit-

zacions d’arreu del món i podria recaptar 

37.000 milions d’euros només a Europa.

FORMES DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA
El novembre del 2013 vam llançar Marcalaruta.org, una 

plataforma en línia que planteja propostes participati-

ves al voltant de les diferents campanyes de sensibilit-

zació i denúncia que organitzem des d’Oxfam Intermón.

L’esperit del projecte és que els socis i sòcies, donants, 

voluntaris i signants de les nostres campanyes pugueu 

interaccionar en un mateix espai i aportar-hi de manera 

col·laborativa suggeriments i propostes d’acció rela-

cionades amb els temes amb què treballem a la nostra 

organització. Marcalaruta.org té el propòsit de fomentar 

una ciutadania global compromesa per aconseguir un 

món més equitatiu i sostenible.

En trobaràs més informació a www.marcalaruta.org. Si 

vols rebre informació quan s’obrin noves propostes, es-

criu-nos a marcalaruta@OxfamIntermon.org i et tindrem 

al corrent.

CONTINUEM TREBALLANT A 
SÍRIA, DESPRÉS DE TRES ANYS 
DE CONFLICTE
El nostre treball a la zona comprèn el Líban, Jordània i Síria, on hem 

proporcionant ajuda d’emergència a 800.000 persones.

Després de tres anys de conflicte armat sirià, més de 100.000 perso-

nes han mort, més de dos milions han fugit per refugiar-se en països 

veïns i uns nou milions s’han desplaçat dins el mateix país. Davant 

aquestes dramàtiques xifres, urgeix arribar a un acord polític, per la 

qual cosa les parts implicades han de prioritzar posar fi a la violència 

i prendre mesures que permetin que l’ajuda arribi a la població.

A començaments del 2014, les Nacions Unides van sol·licitar a la 

comunitat de donants internacionals 6.500 milions de dòlars per 

assistir la població afectada pel conflicte sirià, en la crida més 

gran feta mai per a una crisi humanitària. La petició no va tenir 

gaire èxit entre la comunitat de donants i només s’hi van com-

prometre 2.400 milions de dòlars. Espanya va contribuir-hi amb  

5,5 milions d’euros per als primers sis mesos del 2014.

Més informació a: 

www.oxfamintermon.org/ca/accion-humanitaria/emergencia/

crisi-siria

JAVIER CÁMARA, A FAVOR DE LA TAXA ROBIN HOOD 

No et perdis el vídeo:

www.OxfamIntermon.org/ca/campanas/proyectos/

robin-hood-que-no-paguin-de-sempre

© Oxfam Internacional

4



Durant el Nadal vam iniciar la campanya de 

captació de fons Aliments amb poder, per-

què, mitjançant l’accés als aliments, les 

persones poden cobrir altres necessitats, 

com ara aprendre a llegir, accedir a llocs de 

treball o millorar els seus habitatges.

Més de 120.000 persones van donar suport 

a la campanya enviant un SMS amb la pa-

raula aliments.

A més, el periodista Mikel López Iturriaga, 

conegut pel seu blog El Comidista, i Patri-

cia Polite, sòcia d’Oxfam Intermón, ens van 

acompanyar a Burkina Faso, on van poder 

veure un exemple de com les dones i ho-

mes dels països on treballem s’organitzen, 

treballen i lluiten per alimentar les seves 

famílies. Vam aconseguir involucrar can-

tants, actors, periodistes, cuiners, mitjans 

de comunicació, empreses..., i vam fer ar-

ribar el nostre missatge a una bona part 

de la població. Leonor Watling, Álex Gadea, 

Iñaki Gabilondo i Pepe Esquinas són algu-

nes de les persones que van mostrar pú-

blicament la seva adhesió.

Amb l’informe Eradicar la fam està a l’abast 

de les nostres mans vam posar de manifest 

que la fam és evitable.

Volem donar les gràcies a totes i cadas-

cuna de les persones que s’han sumat a 

la campanya Aliments amb poder i també 

 
Un any després que llancéssim la nostra 

campanya de pressió a les grans empreses, 

milers de persones han influït en nou de les 

deu empreses d’aliments i begudes més im-

portants del món amb l’objectiu que millorin 

les seves polítiques socials i ambientals.

Les “tres grans”, Nestlé, Unilever i Coca-

Cola, han millorat les seves pràctiques, tot 

i que, en general, cal dir que les principals 

companyies avaluades reaccionen amb 

massa lentitud.

Coca-Cola i Pepsi van anunciar que accep-

taven esforçar-se més per respectar els 

drets de les comunitats sobre la terra al 

llarg de la cadena de subministrament. Per 

contra, General Mills no ha reaccionat a la 

campanya i ha baixat fins a l’últim lloc del 

nostre rànquing. General Mills ven produc-

tes de les marques Betty Crocker, Cheerios, 

Gigante Verde, Häagen-Dazs, Old El Paso i 

Yoplait, entre d’altres.

Aquests canvis estan succeint gràcies a tu 

i a la pressió que has fet sobre aquestes 

empreses.

Més informació a:  

www.OxfamIntermon.org/rerelamarca

SMS CANVIARAN 
LA VIDA DE MOLTES 
PERSONES

a Antena 3, TV3, 20 Minutos, ElDiario.es,  

El País, Jot Down, LetsBonus, Atrápalo, 

TMB, Metro Madrid, Metro Bilbao, Renfe, el 

Café Comercial i tots els altres mitjans, re-

vistes, emissores de ràdio i entitats que 

ens han ajudat a difondre la campanya, per 

la seva col·laboració.

Entra a:

www.OxfamIntermon.org/ca/que-fem/

projectes/aliments-amb-poder
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S’HA ACABAT LA PAU 
AL SUDAN DEL SUD

Arran d’un incident entre sol-

dats de la guàrdia presiden-

cial de les ètnies nuer i dinka, 

la capital del Sudan del Sud, 

Juba, va esdevenir un camp de 

batalla el desembre passat. El 

conflicte es va estendre ràpi-

dament per una gran part del 

país i va provocar persecucions 

de persones de totes dues èt-

nies. Només sis setmanes més 

NOTÍCIES MÓN

Després de poc més de vuit anys de pau, el Sudan del Sud torna a estar sumit en la violència. El 

passat 15 de desembre van començar els enfrontaments entre les dues ètnies majoritàries al país 

(dinka i nuer), que fins ara governaven juntes i de manera pacífica. Malgrat l’acord d’alto el foc del 

23 de gener, més de 800.000 persones van decidir abandonar les seves cases i 130.000 es van 

anar a refugiar als països veïns. Text: Laura Hurtado, periodista del Departament de Comunicació

© Anita Kattakhuzy / Oxfam

tard, havia provocat que més 

de 800.000 persones deixes-

sin les seves llars per buscar 

un refugi segur dins del país i 

que 130.000 es refugiessin als 

països veïns (Uganda, Etiòpia, 

Kenya i el Sudan).

LA NOSTRA INTERVENCIÓ
Una part dels desplaçats s’ha 

refugiat en els recintes militars 

que l’ONU té repartits pel país, 

espais que no estan habilitats 

per acollir-hi persones i que no 

disposen de serveis bàsics. Al 

recinte de l’ONU a Juba, hi tre-

ballem distribuint aigua potable 

i construint latrines i renta-

mans que garanteixin la higie-

ne i evitin la propagació de les 

malalties.

També treballem a Awerial, a 

quatre hores de la capital, on 

han arribat milers de persones 

fugint de la violència de l’estat 

de Jonglei, i estem estudiant 

com ampliar la nostra respos-

ta a altres zones del país, però 

hem d’afrontar molts reptes, 

tant de caire logístic (gairebé 

no hi ha carreteres asfalta-

des al país) com de seguretat, 

6



Famílies transportant els 

seus objectes dins el camp de 

desplaçats de Tong Ping.

ja que, malgrat l ’alto el foc, 

en alguns estats encara hi ha 

enfrontaments. També estem 

atenent les famílies que s’han 

refugiat a Uganda.

La nostra presència al país des 

del 1983 ens va permetre ac-

tuar-hi des del primer minut. 

Avui estem atenent 110.000 

persones. 

UN FUTUR INCERT
Les famílies que han fugit de la 

violència s’han quedat sense 

les poques coses que tenien: 

bestiar, cultius, habitatges... 

Moltes han hagut d’endeu-

tar-se per pagar sistemes de 

transport. Tot això incremen-

ta el risc que es produeixi una 

greu crisi alimentària en els 

mesos vinents.

Demanem que es garanteixi la 

protecció dels civils, que ces-

sin les hostilitats i que culmini 

un procés de pau amb compro-

misos en els quals es doni veu 

a la societat civil. D’altra ban-

da, reclamem a la comunitat 

internacional que financi amb 

rapidesa la resposta humani-

tària i s’asseguri que l ’ajuda 

arriba a la població afectada. 

Aquesta ajuda ha de ser el pri-

mer pas d’un suport continu al 

país, que permeti a la població 

recuperar-se d’aquesta crisi 

i de les que es puguin produir 

en el futur. És crucial que no 

es perdin els avenços polítics i 

econòmics que s’han aconse-

guit des de la independència 

del país l’any 2011.

FES UN DONATIU ARA.
LA TEVA ACCIÓ ÉS VITAL
www.OxfamIntermon.org/

emergencies/sudandelsud

Ferran Puig viu al Sudan del Sud des que el 

país es va independitzar, el juliol del 2011. 

Ha viscut en primera persona la il·lusió de la 

gent per la construcció d’un país nou i tam-

bé com aquesta il·lusió s’esvaïa en només 

un mes. Ha estat implicat des del primer dia 

en l’atenció de les persones desplaçades 

per la violència, tant a Juba com a Awerial.

Quin va ser el detonant dels enfronta-

ments?

Tot va començar com una lluita pel poder. 

Fins aquell moment, les dues ètnies majo-

ritàries (dinka i nuer) convivien pacíficament 

i ambdues estaven representades en el Go-

vern del nou país independent. El president, 

Salva Kiir, era dinka, i el vicepresident, Riek 

Machar, nuer. L’estiu del 2013, però, Kiir va 

destituir Machar. I al desembre van comen-

çar els enfrontaments entre les dues ètnies. 

El 23 de gener es va signar un alto el foc. 

Tanmateix, la gent no ha tornat a casa, 

continua desplaçada.

La gent té por. Un cessament de les hosti-

litats no és pas un acord de pau. La pobla-

ció nuer que viu en estats de majoria dinka 

prefereix anar a llocs de predominança nuer.  

I viceversa. És un pas enrere molt clar en el 

procés de construcció del país.

En quina situació es troben les persones 

que han fugit?

A Juba, per exemple, la gent va fugir sense 

pràcticament res de la nit al dia i es va re-

fugiar als recintes militars de l’ONU, que té 

el mandat de protegir la societat civil. Les 

persones viuen amuntegades en espais que 

no estan preparats per acollir-les i que no 

disposen dels serveis bàsics necessaris.

La nostra actuació està centrada en aigua, 

sanejament i higiene. Per què és tan impor-

tant garantir això?

Estem donant suport al Programa Mundial 

d’Aliments en la distribució d’aliments, pe-

rò la nostra especialitat és garantir l’aigua 

potable, la qual cosa també és essencial 

per a la supervivència humana. A Awerial, 

per exemple, no hi ha aigua neta i la gent 

no té accés a aquest recurs bàsic. D’altra 

banda, construir latrines i formar en higiene 

és fonamental per evitar que es propaguin 

malalties vinculades a la ingesta d’aigua en 

mal estat, com el còlera.

Estem davant una crisi puntual o davant una 

crisi amb conseqüències a llarg termini?

Per als qui treballàvem al Sudan del Sud, 

aquesta crisi ha estat una gran decepció. 

Fins fa poc estàvem davant d’un país que 

avançava, que estava il·lusionat, i de sobte, 

de la nit al dia, amb aquests combats i la di-

visió entre ètnies, s’ha retrocedit moltíssim.

Quins són els reptes ara?

És important destacar que el Sudan del 

Sud és un dels països més pobres del pla-

neta i que el conflicte no ha fet altra cosa 

que agreujar-ne la situació. Hem d’aconse-

guir suport financer per poder respondre a 

aquesta emergència, però també necessita 

ajuda la resta del país. A les zones que no 

s’han vist directament involucrades en els 

enfrontaments també cal seguir treballant-hi 

pel desenvolupament. Hem de demanar a la 

comunitat internacional que doni el seu su-

port a aquest país i que pressioni perquè hi 

hagi pau i la població pugui tirar endavant.

www.OxfamIntermon.org/ca/multimedia/
video/ferran-puig-que-esta-passant-
sudan-del-sud

Entrevista a...  
Ferran Puig, DIRECTOR D’OXFAM INTERMÓN AL SUDAN DEL SUD

“Les persones viuen amuntegades en espais 
que no estan preparats per acollir-les”  
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LES DONES, 
VÍCTIMES 
RECURRENTS 
DEL CONFLICTE 
COLOMBIÀ

L a societat colombia-

na es troba immersa 

des de fa més de 50 

anys en un conflic-

te armat en el qual forces de 

l ’Estat, guerrilles, paramili-

tars i grups armats il·legals 

han estat actors implicats. En 

aquest context de violència 

generalitzada, s’ha fet servir 

la violència sexual contra les 

dones com a estratègia de 

guerra, per mitjà de la violació, 

l’abús i assetjament sexual, la 

prostitució forçada, les ame-

naces amb contingut sexual, 

el segrest i esclavitud sexual 

de dones i nenes, les mutila-

cions sexuals, la imposició de 

pràctiques de control de la re-

producció, etc. Tot i la gravetat 

de la situació, la impunitat és 

generalitzada i la situació em-

pitjora quan parlem de violència 

sexual contra les dones. Les 

víctimes són dones indígenes, 

afrocolombianes, mestisses o 

blanques, de zones urbanes o 

rurals, relacionades de manera 

directa o indirecta amb el con-

flicte armat. Aquestes dones 

veuen vulnerada la seva vida 

i els seus drets amb actes de 

violència en múltiples formes, 

actes que romanen impunes 

i que majoritàriament no són 

denunciats per por, vergonya o 

desconeixement.

Oxfam Intermón treballa a Co-

lòmbia des del 1989, acompa-

nyant i donant suport a una 

vintena d’organitzacions locals 

a través de projectes de de- 

senvolupament i incidència po-

lítica per crear-hi un moviment 

democràtic que prengui deci-

sions de manera responsable i 

informada.

En aquest context va sorgir la 

campanya “Violacions i altres 

violències: treguin el meu cos 

de la guerra”. Aquesta cam-

panya busca reduir els nivells 

d’impunitat, especialment els 

relacionats amb els crims se-

xuals contra les dones en el 

marc del conflicte armat, a tra-

vés de:

perquè emprengui una lluita 

seriosa contra la impunitat 

davant la violència sexual 

contra les dones i perquè 

A Colòmbia persisteix la crisi humanitària més prolongada d’Amèrica. El país ocupa el primer 

lloc del món en nombre de desplaçats interns. Hi ha alts nivells de pobresa i desigualtat 

que afecten poblacions rurals, dones i minories ètniques. La violació dels drets humans ha 

esdevingut una pràctica habitual. Text: Sandra Cava i Pablo Rebaque, tècnics del Departament de Comunicació   |  

Il·lustracions: extractes del còmic La madeja, de Sonia Pulido

En el conflicte armat 
colombià s’ha fet 
servir la violència 
sexual contra 
les dones com a 
estratègia de guerra

COLÒMBIA
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destini pressupostos concrets i recursos 

humans i tècnics adequats per investigar 

i sancionar els responsables i oferir as-

sistència a les dones víctimes.

-

xuals perpetrats per actors del conflicte 

mitjançant la garantia de protecció de les 

víctimes.

de mesures per pressionar l’Estat colom-

bià per tal d’acabar amb la impunitat en-

vers les violacions dels drets humans, en 

particular els crims sexuals.

Aquesta campanya, a més d’atendre les 

dones víctimes, articula vuit organitza-

cions de drets humans i de dones.

PER LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Si Mortadel·lo i Filemó ens van ensenyar a llegir, i Batman i 

Superman, a defensar la nostra ciutat, Vinyetes de vida ens mostra 

com canviar el món. El projecte va sorgir amb la intenció de generar 

un corrent ciutadà i polític a favor de la lluita contra la pobresa, a 

través de l’art i del còmic.

Per a això, hem aconseguit la col·laboració d’alguns dels autors 

més importants del panorama actual: Paco Roca, Miguel Gallardo, 

Cristina Durán i Miguel Ángel Giner (LaGRUA), Álvaro Ortiz, Sonia 

Pulido, David Rubín, Enrique Flores i Antonia Santolaya. Aquests 

artistes del còmic ens han acompanyat als diferents països on 

treballem, per exercir de reporters amb els seus quaderns i explicar 

que la cooperació al desenvolupament és efectiva: que serveix per 

canviar les coses i salva vides. 

Totes aquestes obres seran gratuïtes i estaran disponibles en di-

ferents idiomes i dispositius digitals, per tal que tothom les pugui 

llegir. També estarem presents amb Vinyetes de vida en els fes-

tivals del còmic més importants d’Espanya: el Saló del Còmic de 

Granada, el Saló del Còmic de Barcelona, el GRAF, el Dia del Llibre, 

la Fira del Llibre, La Risa de Bilbao, Expocòmic, el Saló del Cò-

mic de Saragossa, les jornades del còmic de València, de Màlaga, 

d’Avilés, de l’Alhóndiga de Bilbao... Aquesta és una experiència 

que cal compartir!

Més informació a:

www.ojoylapiz.com 

www.OxfamIntermon.org/masymejorayuda

11Revista Oxfam Intermón  |  Maig 2014  |  COLÒMBIA  | 



Què vas pensar quan et vam proposar que 

participessis en el projecte?

Des del començament vaig pensar que tin-

dria la gran sort de ser reportera gràfica des 

del terreny. El millor era anar als països, en-

trevistar-se amb la gent, conèixer els prota-

gonistes... Tenia el dubte de la realitat que 

hi trobaria, dels països que havia de visitar 

i la importància del missatge: defensar la 

cooperació, ni més ni menys.

Quins records et porta el viatge de Colòm-

bia? Es van complir les teves expectatives?

El que vaig viure a Colòmbia va ser molt im-

pactant, en molts sentits. Em van impactar 

la fortalesa i la capacitat de superació i de 

lluita d’aquestes dones, i el poder de les 

víctimes quan s’uneixen. Hi vaig poder veu-

re com és possible integrar una realitat tan 

salvatge en el teu dia a dia i tirar endavant. 

I no només això, sinó també el fet de voler 

canviar les coses, denunciar, resistir-se a 

la violència, tot i saber que entre les pos-

sibles conseqüències hi hagi la mort. Em 

pujava una mena de ràbia des de l’estó-

mac... Com és possible tanta maldat? Com 

és possible tenir tan poca consideració 

envers un altre individu? Com és possible 

aquest nivell de brutalitat?

Al principi només era capaç de veure les víc-

times. Ara, un cop exorcitzada tota aquesta 

ràbia, o una part, mitjançant la meva feina, 

puc veure tot el treball que es porta a terme 

al voltant de les víctimes. I comprendre la 

necessitat de l’ajuda al desenvolupament 

com a força, la necessitat de la cooperació 

en aquest país i tants d’altres.

També destacaria tota la gent que s’arrisca 

per una realitat que, en principi, no és la se-

va, però que accepta com a pròpia.

Què se sent en plasmar una història de vi-

da tan important com la que has portat al 

còmic? Com va ser el procés?

El procés va ser molt dur: rellegir notes, veu-

re fotos, vídeos, entrevistes..., tornar a en-

frontar-te amb tota la maldat de què és ca-

paç l’ésser humà, amb l’anul·lació de l’home 

a mans de l’home, amb una manca total de 

cap mena de sentiment envers els altres, 

ja siguin homes, dones, nens, ancians...  

I després, mirar d’ordenar-ho tot, donar-li un 

sentit, trobar un fil conductor; intentar man-

tenir un equilibri entre tot allò que és terri-

ble i la seva possible sortida; decidir quines 

coses explicar i quines no, i fer-ho tot sense 

caure en el groguisme...; explicar d’una ma-

nera fidel i respectuosa tot el que aquelles 

dones van compartir tan generosament. El 

respecte, sobretot, per damunt de tot. 

“Em va impactar el poder de 
les víctimes quan s’uneixen”

Tenia molt clar que la meva veu havia de 

quedar al marge i per això la història es 

construeix des dels testimonis. Volia donar 

veu. I no ho podria haver explicat d’una al-

tra manera. He intentat ser honesta i fidel. 

He intentat ser dura i denunciar. He intentat 

reflectir la importància de l’ajuda oficial al 

desenvolupament. He intentat no ometre 

res, encara que fos terrible. He intentat ex-

plicar allò horrible des l’estètica, que és el 

meu territori, tot i que és cert que això em va 

generar molts dubtes.

Què opines del resultat?

Vull que qui llegeixi aquesta història es 

commogui, se solidaritzi, s’agiti. Que ningú 

no ho llegeixi com una cosa que succeeix 

molt lluny, perquè en aquesta història es 

parla d’una cosa molt general: el poder, els 

diners, la terra, els qui en tenen i els qui no, 

l’ús del poder; la indefensió, la impunitat, 

l’estat de dret; els drets, la democràcia; la 

cooperació. I aquests són temes que ens 

afecten a tots, són universals. 

“Puc veure tot el treball que 
es porta a terme al voltant 
de les víctimes i comprendre 
la necessitat de l’ajuda al 
desenvolupament en aquest 
país i tants d’altres”
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La il·lustradora Sonia Pulido ha viatjat a Colòmbia amb Oxfam Intermón a través de la 

iniciativa Vinyetes de vida. El resultat d’aquesta col·laboració ha estat l’obra La madeja, una 

història protagonitzada per les dones víctimes de la guerra a Colòmbia, que està disponible 

en una app gratuïta per a tot tipus de dispositius.
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Portada del còmic La madeja, de 

Sonia Pulido, en el marc del projecte 

Vinyetes de vida, d’Oxfam Intermón.
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L’HURACÀ 
DESIGUALTAT

REPÚBLICA DOMINICANA

Setanta-quatre ciclons tropicals han afectat la República Dominicana des del 

1873. La mitjana és d’un cada dos anys, el mateix temps que pot trigar una 

família a recuperar completament els cultius, el bestiar o qualsevol dels mitjans 

de vida que hagi perdut després del pas d’una tempesta. Però el més destructiu 

de tots els desastres que afecten l’illa és la desigualtat. Text: Susana Arroyo, 

responsable de Comunicació i Mitjans de l’Amèrica del Sud  |  Fotos: Fran Alonso / Oxfam Intermón
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E ls desastres no són 

naturals. Les pluges i 

les tempestes sí, però 

els efectes que tenen 

sobre la vida de les persones 

poden evitar-se; o almenys re-

duir-se, i molt. Això ho sap molt 

bé Flor Deli Cabrera, productora 

de llet i dirigent de la Federación 

de Campesinos Independientes 

Mamá Tingó, que amb 54 anys 

presumeix de recordar tots i ca-

dascun dels huracans que han 

afectat la seva comunitat, Las 

Terreras, a la província d’Azua: 

“Els recordo tots des que tinc 

ús de raó. En l’huracà David, el 

1979, vaig perdre les vaques; 

el mateix amb l’Olga i el Noel el 

2007”.

La Flor Deli no parla amb triste-

sa, sinó amb l’enteresa de les 

persones que tota la vida han 

estat tornant a començar, tra-

ient força d’on sembla que no 

pugui haver-n’hi. “El 2012, l’hu-

racà Sandy ens va deixar sense 

res de cop i volta, però ens vam 

aixecar i vam lluitar per la co-

munitat, perquè això sempre val 

la pena”, assegura. Ella parla 

també amb l’esperança i el po-

der que neixen de la capacitat 

que ella i la seva gent tenen per 

tirar endavant.

El més destructiu de tots els 

desastres que afecten l ’illa, 

però, és la desigualtat: el 42,2% 

de la població dominicana és 

pobre, encara que el creixe-

ment econòmic del país supera 

el de la regió llatinoamericana. 

Per què? Gràcies al turisme, la 

mineria i l’exportació de sucre, 

l ’economia ha crescut d’una 

manera sostinguda durant les 

últimes dècades, però també 

ho ha fet la bretxa social. Cada 

vegada hi ha menys gent rica i 

continua havent-hi molta gent 

pobra, a causa de l’escassa in-

versió pública, el debilitament 

de l’Estat i l’absència de políti-

ques econòmiques i fiscals que 

redistribueixin la riquesa. Aquí 

és on neix la veritable tragèdia.

Quan és desigual l ’accés a la 

salut i l’educació, a l’habitatge 

digne i als recursos produc-

tius és quan milers de perso-

nes, com la Flor Deli, queden 

sobreexposades a huracans, 

Gràcies als horts familiars, 

moltes dones dominicanes 

poden garantir l’alimentació de 

les seves famílies malgrat els 

desastres naturals.

tsunamis i altres amenaces a 

què s’enfronta el país. Aquesta 

injustícia, com els desastres, 

tampoc no és natural.

REDUIR ELS RISCOS I 

Com es pot trencar aquest cer-

cle desastre - recuperació - de-

sastre un altre cop? Com es pot 

aconseguir que les comunitats 

reconeguin els seus riscos i 

les oportunitats per reduir-los? 

Com es pot evitar que la desi-

gualtat ens guanyi la partida? 

Amb aquestes preguntes com 

a guia, hi vam construir un pro-

grama sòlid i sostenible que 

ens permetés complir el nostre 

propòsit: que més dominicanes 

i dominicans tinguin una vida 

de plens drets, sense exclu-

sions... i lliure de l’impacte dels 

desastres.

La nostra és una aposta simple 

però poderosa: construïm poder 

per garantir drets. Mitjançant 

programes integrals i sosteni-

bles, treballem per aconseguir 

més democràcia i participació 

ciutadana; més desenvolupa-

ment rural sostenible i menys 

risc davant els desastres; més 

poder per a les dones i millors 

polítiques públiques per tal de 

combatre la desigualtat i la 

pobresa.

Com reduïm l ’ impacte dels 

desastres? Preparem les co-

munitats perquè coneguin les 

amenaces, perquè incrementin 

les capacitats i els recursos 

que tenen per fer-hi front i per-

què exigeixin a les autoritats 

el seu dret a rebre una aten-

El 42,2% de la 
població dominicana 
és pobre, encara 
que el creixement 
econòmic del país 
supera el de la regió 
llatinoamericana

ció de qualitat abans, durant 

i després de les emergències. 

Alhora, juntament amb socis 

locals, sol·licitem a l’Estat polí-

tiques públiques que redueixin 

la pobresa i la desigualtat, que 

protegeixin els mitjans de vida 

de la població i que ajudin amb 

rapidesa i eficàcia les persones 

més afectades pels desastres.

La percepció del risc és abso-

lutament subjectiva. La gent 

que viu a les ribes dels rius o 

als vessants de les muntanyes 

propenses a les esllavissades 

no acostuma a pensar que la 

seva vida corre perill, per in-

creïble que sembli. Té “natura-

litzada” l’amenaça a la qual es-

tà exposada i, sobretot, la seva 

vulnerabilitat davant d’aquesta 

amenaça. Canviar aquest xip 

pot trigar anys.

Una de les coses importants 

que hem aconseguit és que, 

ara, la gent sigui més cons- 
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PERFIL DEL PAÍS
La República Dominicana té una població de 9.445.281 habitants. El 42,2% viu en la pobresa; el 8,9%, en la pobresa extrema. 

La moneda és el pes dominicà i la renda per càpita és de 9.829 dòlars anuals. Les zones franques industrials i el turisme són 

sectors en plena expansió. Malgrat el boom econòmic de les últimes dècades, és el segon país del món que menys ha aprofitat 

el seu creixement, mantenint el 14,4% de desocupació, el 56% d’ocupació informal i una inversió social insuficient. Durant els 

últims deu anys, només un 2% de la població ha pujat de grup socioeconòmic, mentre que un 19% ha empitjorat la seva situació. 

En la mitjana dels països llatinoamericans, un 41% ha millorat la seva posició i només un 1,5% l’ha empitjorat. Més de mig milió 

d’haitians viuen a la República Dominicana i més d’1,3 milions de dominicans viuen als Estats Units.

Fonts: Informe sobre Desenvolupament Humà 2013 del PNUD; Panorama Social de l’Amèrica Llatina i el Carib 2013 de la CEPAL; “Cuando la 

prosperidad no es compartida. Los vínculos débiles entre el crecimiento y la equidad en la República Dominicana. Síntesis”, del Banc Mundial 

(Llatinoamèrica i el Carib), 2014.
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El 23 d’octubre del 2012, l’huracà Sandy va arribar a l’illa. Va 

provocar inundacions i esllavissades i va ocasionar greus pro-

blemes en les xarxes viàries i de comunicació del país, fet 

que va comportar l’aïllament de 145 comunitats, encara no 

recuperades dels danys causats per la tempesta tropical Isaac 

dos mesos enrere. Aquest doble impacte va generar una se-

vera inseguretat alimentària, a causa de la pèrdua de cultius 

estacionals i de collita ràpida, de la mort de molts animals 

domèstics i de l’augment del preu dels aliments (els tomàquets 

i els pebrots van arribar a costar fins un 200% més).

Amb la col·laboració de l’Oficina d’Ajut Humanitari de la Comis-

sió Europea i l’Agència Espanyola per a la Cooperació Inter-

nacional i el Desenvolupament (AECID), des d’Oxfam Intermón 

vam donar suport a 5.000 llars afectades de les províncies de 

Barahona, Bahoruco, Independencia i Azua: a 1.500 llars, hi 

vam millorar l’accés a l’aigua potable i les pràctiques d’higie-

ne i prevenció de malalties (dengue, còlera, leptospirosi); i a 

les altres 3.350 llars, hi vam millorar la seguretat alimentària, 

impulsant-hi el banc de llavors, els refugis per a bestiar i els 

horts comunitaris.

cient de les amenaces que l’en-

volten i de l’efecte que tenen en 

les seves vides. Ja han quedat 

enrere expressions com “els 

huracans no passen per aquí” 

o “les tempestes tropicals es 

produeixen cada 18 anys”. Cada 

vegada són més les persones 

que, com el Domingo, exigeixen 

el seu dret a una vida segura i 

es preparen per assolir-la.

SALVAR VIDES QUE SALVIN 
VIDES
Domingo Figuereo té 65 anys 

i és pare i avi d’una família de 

vuit persones. També oriünd de 

Las Terreras, l’any 2012 va veu-

re com les inundacions provo-

cades per l’huracà Sandy s’em-

portaven, novament, els seus 

únics ingressos. Tenia cinc 

vaques i se’n van ofegar tres: 

les seves vendes de llet s’ha-

vien acabat. Això mateix havia 

succeït amb l’huracà David el 

1979, amb el Georges el 1998 i 

amb l’Olga i el Noel el 2007.

Ara, gràcies a un refugi d’emer-

gència per al bestiar, això po-

dria no tornar a passar. “Hem 

après que per a les vaques, 

com per a les persones, cal 

tenir una petita farmaciola de 

primers auxilis”, explica el Do-

mingo, seriós i commogut. “Sal-

Millys Espinoza ha millorat els ingressos i l’alimentació de la seva família gràcies als horts familiars.

vant les seves vides, salvem les 

nostres.”

Com a part de la nostra res-

posta a l’huracà Sandy, ell i els 

seus veïns es van capacitar 

en el maneig del bestiar en la 

recuperació postdesastre, van 

participar en el disseny del pla 

comunitari de contingència i 

van assistir a simulacres d’eva-

cuació d’animals. “Quan van 

decretar alerta groga, vam dur 

les vaques al refugi, on hi ha-

via farratge per alimentar-les. 

Aquestes proves són diverti-

Ara, la gent és 
més conscient 
de les amenaces 
que l’envolten i de 
l’efecte que tenen 
sobre les seves vides

18



UN BANC BO
En aquest banc, Oxfam Intermón hi va canviar els 

diners per llavors. De vegades és renda a llarg 

termini; de vegades, a tres mesos de vista, com 

passa amb el fesol, el blat de moro i la llentia, 

conreus que ràpidament asseguren ingressos i 

aliments. En temps normals, el banc de llavors 

dóna préstecs: cada camperol rep 100 lliures de 

llavors i després de la collita en torna 150, de les 

quals 100 van a un altre agricultor i 50 s’emma-

gatzemen per a períodes d’emergència. Després 

dels desastres, proveeix les comunitats perquè 

iniciïn el seu cicle productiu i les capacita en el 

desenvolupament d’horts i el maneig de males 

herbes i plagues, de manera que es millora el 

rendiment de la producció.

José Manuel Comiel feia trenta anys que sembra-

va plàtans quan l’any 2012 la tempesta Isaac i 

l’huracà Sandy es van endur la seva collita. “Amb 

les llavors que vaig rebre vaig tornar a sembrar i 

en menys de deu setmanes van sortir els primers 

grans. El banc és la nostra assegurança: si ens 

torna a anar malament, ens en sortirem gràcies 

a l’esforç d’Oxfam, Cedeso (Centro de Desarrollo 

Sostenible), el Ministeri d’Agricultura i nosaltres, 

els agricultors”.

des, però els huracans no ho 

són pas.”

Cada any, les tempestes, les 

depressions tropicals i els ci-

clons amenacen la República 

Dominicana des de l’1 de juny 

fins al 30 de novembre. Les plu-

ges, inundacions i esllavissades 

que aleshores arriben colpegen 

amb especial força l’agricultura 

camperola, un sector castigat 

per les pèrdues, els deutes i 

l’abandonament estatal.

“Estem fartes de perdre la colli-

ta cada any, però aquests horts 

comunitaris podrien solucionar 

d’una vegada per sempre els 

problemes que tenim després 

de cada inundació”, diu Millys 

Espinoza, que viu a El Peñón, a 

la província de Barahona. Com 

moltes altres dones producto-

res, ara sap que la construcció 

d’horts familiars en zones no 

inundables facilita i millora la 

seva alimentació i la de la co-

munitat. “Més de trenta anys 

vivint al camp i no menjava 

hortalisses. Us ho imagineu? 

Ara menjo vegetals cada dia!”, 

explica orgullosa. “Em menjo 

el que sembro, i el que sobra, 

ho venc.” Amb els diners que 

aconsegueix, aquesta jove 

mare de tres nens paga deutes 

i estalvia per comprar-se una 

casa, una que cap huracà no 

es pugui endur.

La seva història és la d’altres 35 

dones afectades pel desborda-

ment del riu Yaque a El Peñón. 

La de gairebé quatre milions 

de dominicans que viuen en la 

pobresa. La de 1.500 milions 

de persones que viuen en llocs 

insegurs arreu del món. La Mi-

llys, el Domingo i la Flor Deli han 

d’estar en el centre de tots els 

esforços (estatals, privats i de 

la cooperació internacional) 

que tinguin com a objectiu el 

desenvolupament real, sos-

tenible i just de la República 

Dominicana.

Un dels agricultors que es beneficien del programa de llavors 

de cicle curt, a El Peñón.

 “Hem après que per 
a les vaques, com 
per a les persones, 
cal tenir una petita 
farmaciola de primers 
auxilis”

Més informació a:

www.OxfamIntermon.org/

projectes/republicadominicana
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PERIODISME 
COMPROMÈS 

En aque s t  moment , 

l’únic valor de la socie-

tat en què vivim són els diners. 

I en els mitjans de comunicació, 

també.” Aquesta era la denún-

cia del periodista Iñaki Gabilon-

do durant el XIV Congrés de Pe-

riodisme Digital d’Osca, el març 

del 2013. Com ell, molts altres 

periodistes opinaven que ac-

tualment la preocupació princi-

pal dels mitjans de comunica-

ció tradicionals és sobreviure a 

la crisi, oblidant el seu veritable 

compromís amb la societat.

A Oxfam Intermón, però, creiem 

que el periodisme ha de servir 

les persones i ser compromès 

per definició. Aquest hauria de 

ser el seu veritable objectiu, i 

no pas els interessos econò-

mics ni els polítics. Et convidem 

a descobrir alguns fragments 

dels reportatges publicats a la 

revista Jot Down per periodis-

tes que han viatjat als països 

en els quals estem treballant. 

És el cas de Bru Rovira al Mar-

roc, de Guadalupe de la Vallina 

a la República Dominicana o de 

Nacho Carretero a Jordània i el 

Líban, entre d’altres.

OXFAM EN ACCIÓ

A Oxfam Intermón apostem per un periodisme que situï en el centre de la notícia la gent més 

vulnerable i que ens ajudi a visibilitzar la realitat que viuen milers de persones al món. Per aquest 

motiu, hem llançat el projecte Periodisme Compromès, que ens porta a organitzar diverses taules 

de debat amb professionals de la comunicació, a més de propiciar reportatges signats per alguns 

dels millors periodistes del moment.    

Text: Laura Martínez Valero, periodista del Departament de Comunicació  |  Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

A Oxfam Intermón 
creiem que el 
periodisme ha de 
servir les persones 
i ser compromès per 
definició
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OXFAM INTERMÓN

Celebrem taules de debat 

per promoure l’intercanvi 

entre els professionals de la 

comunicació.

Pots veure-les aquí:

www.OxfamIntermon.org/ca/

campanas/proyectos/

pcompromes

Hem iniciat una sèrie de re-

portatges en la publicació Jot 

Down per visibilitzar la realitat 

dels països on treballem.

Vam participar al Congrés de 

Periodisme Digital d’Osca (13 

i 14 de març), l’escenari en el 

qual es donen cita els màxims 

representants del periodisme 

hispanoamericà.

Luz Marina Bernal va patir l’assassinat d’un fill en el conflicte armat colombià.

COLÒMBIA
El conflicte armat de Colòmbia 

fa més de 50 anys que dura. 

La violència sexual contra les 

dones és una arma de guerra. 

Oxfam Intermón dóna suport a 

les dones colombianes en la 

seva lluita per denunciar la vio-

lència sexual i exigir justícia.

“La nadadora entre los tigres”,

per Ander Izaguirre

Los paramilitares invadieron el 

pueblo de Condoto, robaron, 

torturaron, violaron, asesina-

ron y establecieron sus leyes. 

Por ejemplo: las mujeres debían 

cocinar para ellos, las mujeres 

debían lavarles la ropa, las mu-

jeres debían quedarse en casa 

al ponerse el sol, las mujeres no 

podían vestir prendas cortas, 

las mujeres no podían llevar el 

pelo corto. 

Pots continuar llegint a:

www.jotdown.es/2013/11/

la-nadadora-entre-los-tigres

Al Paraguai, milers de persones 

estan lluitant per la terra i de-

fensant els seus drets enfront 

dels interessos econòmics i 

polítics. Des d’Oxfam Intermón 

treballem amb les organitza-

cions camperoles per promou-

re-hi el desenvolupament rural 

i el dret a la terra.

“Mejor váyanse a vender cara-

melos en los semáforos”,

per Bru Rovira

Unos días antes de que corriera 

la sangre, el comisario Arnaldo 

Sanabria llamó por teléfono al 

líder campesino Rubén Villalba 

y le dijo que solo tenían dos 

posibilidades. O se largaban 

por las buenas o les mandaban 

un grupo armado. “Un grupo 

armado acompañado de varias 

ambulancias”, añadió el po-

licía para reforzar la gravedad 

de sus intenciones. “Traigan 

también cajones de madera”, 

respondió desafiante el cam-

pesino. Todavía hubo una última 

advertencia. 

Pots continuar llegint a:

www.jotdown.es/2013/09/

paraguay-una-nueva- 

colonizacion

SÍRIA
Dos milions de persones han 

deixat el país i viuen refugiades 

a Jordània i el Líban. El seu dia 

a dia es barreja entre la lluita 

per la supervivència i l ’espe-

rança de poder tornar algun dia 

a casa seva.

“¿Siria? Ya no hay más Siria”,

per Nacho Carretero 

Antes de poseer un ventila-

dor inútil, Seif Dabbur, sirio, 49 

años, casado y con tres hijos, 

tenía aire acondicionado en 

su casa de Al Tadamu, un ba-

rrio residencial de clase media 

(y media-alta) a las afueras 

de Damasco. “Muchas noches 

aquí, en el campo, revivo cómo 

era mi vida: estoy viendo la te-

levisión, en mi sofá, con mi mu-

jer mientras los niños juegan 

fuera. Ahora tengo que dormir 

en el suelo.” Seif es una de los 

millones de personas a las que 

la guerra de Siria ha destroza-

do la vida. Uno de los millones 

de tipos que hace unos meses 

estaba en su sillón viendo la 

televisión y ahora vive en un 

campo de refugiados peleando 

por conseguir ansiolíticos que 

le dejen dormir.

Pots continuar llegint a:

www.jotdown.es/2013/09/

siria-ya-no-hay-mas-siria

Més informació a:

www.OxfamIntermon.org/

periodismecompromes
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COMERÇ JUST

22

EL CAFÈ 
QUE 
T’AJUDA 
A DORMIR 
MILLOR 

F a uns mesos, Oxfam Intermón 

ens va sorprendre amb el vídeo 

d’un cafè “per dormir millor”. En 

l’anunci, diverses persones feien  

una becaina plàcidament malgrat haver 

ingerit quantitats gens menyspreables 

de capuccinos, machiattos i espressos. Es 

tractava de publicitat per presentar una 

nova gamma de cafè sense cafeïna? Res 

més lluny de la realitat. S’hi promocionava 

el cafè de comerç just de tota la vida, però 

no es parlava dels beneficis que reporta 

als productors, com és habitual, sinó dels 

beneficis que n’obtenen els consumidors. I 

és que cada vegada més persones prenen 

consciència de l’impacte públic que té el 

seu consum privat i per això busquen pro-

ductes “no bel·ligerants”, és a dir, que no 

perjudiquin ni el medi ambient ni els pro-

ductors en origen.

La producció i comercialització del cafè 

convencional amaga no poques injustí-

cies. Als establiments comercials dels 

països del Nord es poden arribar a pagar 

30 euros per un quilo de cafè etíop. No 

obstant això, els 1,2 milions de petits pro-

ductors responsables de la collita d’aquest 

cafè reben menys de dos euros al dia pel 

seu treball, poc més del que ens costa a 

nosaltres una tassa. Cinc grans empreses 

transnacionals controlen el gruix del mer-

cat mundial del cafè. De fet, les dues prin-

cipals es reparteixen, elles soles, el 50% 

del pastís. Compren el cafè verd en gra, el 

manipulen i el distribueixen. Com que con-

Cada any es beuen al món més de 400 milions de tasses de cafè, però, malauradament, les 

famílies productores de cafè han de lluitar per sobreviure. A Oxfam Intermón apostem pel cafè de 

comerç just, un cafè que t’ajuda a dormir millor.  

Text: Anna Argemí, periodista | Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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trolen les etapes intermèdies i finals de la 

cadena comercial, obtenen la major part 

del valor afegit d’una indústria que genera 

52.000 milions d’euros cada any. Només el 

20% del total dels ingressos es queda als 

països d’origen i menys del 10% arriba a les 

persones productores.

En vista del panorama d’oligopoli i injustí-

cia que regna, el cafè de comerç just re-

sulta una molt bona alternativa, sobretot 

si volem dormir sense càrrec de conscièn-

El cafè es conrea en més de 70 

països. Els principals són el Bra-

sil, el Vietnam, Etiòpia, Indonèsia i 

Colòmbia.

El cafè d’Oxfam Intermón

Els nostres cafès procedeixen de 

Guatemala, Nicaragua, Uganda, Tan-

zània i el Perú, i els conreen petits 

productors que es defineixen ells ma-

teixos com microproductors. El cafè 

d’Oxfam Intermón es conrea respec-

tant el medi ambient i es cull a mà.

Les famílies camperoles reben un 

preu just per la collita i treballen 

en un entorn on es respecten els 

seus drets laborals. 

Uganda, el segon productor de cafè 

d’Àfrica

El 20% de la població ugandesa 

depèn del cafè com a única font 

d’ingressos. John Nugawaba, di-

rector de la cooperativa de cafè 

Ankole, ens explicava: “Els anys 

2001 i 2002, els preus internacio-

nals eren tan baixos que alguns 

agricultors fins i tot van pensar a 

arrencar les plantes de cafè que 

tenien. Si no haguessin format part 

del comerç just, haurien abando-

nat els seus camps. I és que amb 

aquell preu amb prou feines podien 

cobrir la meitat de les despeses de 

producció”.

John Nuwagaba, director de la cooperativa ugandesa Ankole, que agrupa associacions de camperols i camperoles de cafè de comerç just.
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cia després de prendre’ns una tasseta de 

cafè. Es tracta d’una molt bona alternati-

va, perquè elimina d’un cop de ploma les 

injustícies del sistema comercial conven-

cional gràcies als set criteris que segueix, 

que són:

PREU JUST
El comerç just assegura als productors i 

productores un preu mínim de compra que 

els garanteix unes condicions de vida i de 

treball dignes. El cafè és un dels productes 

primaris amb un preu més volàtil: al llarg 

d’un mateix any pot arribar a patir puja-

des i baixades de més del 20%; i d’un any 

a l’altre, les variacions s’assemblen a una 

muntanya russa. El preu mínim és espe- 

cialment important en els períodes en què 

el preu de referència del mercat internacio-

nal s’enfonsa i cau fins i tot per sota del 

cost de producció i subsistència, la qual 

El cafè de comerç just es pot comprar 

a les botigues d’Oxfam Intermón, a la 

nostra botiga online i a moltes grans 

superfícies. Busca la botiga que tens 

més a prop a:

www.OxfamIntermon.org/ca/que-fem/

comerc-just/nostres-botigues

Recentment, Oxfam Intermón ha llençat 

al mercat càpsules de cafè, que es 

venen en caixes de deu unitats i són 

compatibles amb la majoria de màqui-

nes Nespresso. Se n’ofereixen tres ti-

pus: intens, suau i descafeïnat. Pots 

adquirir les càpsules a totes les bo-

tigues d’Oxfam Intermón, incloent-hi 

la botiga online. Aviat, també a altres 

establiments.

cosa obliga moltes famílies a triar entre la 

fam i l’endeutament.  

El comerç just avança una part del paga-

ment (de vegades, més de la meitat del 

preu final pactat), fins i tot abans que 

comenci la collita, i això permet a les per-

sones productores finançar les inversions 

que els calguin sense haver de recórrer als 

canals habituals de crèdit, que general-

ment estan tancats o imposen condicions 

abusives.

Les dones acostumen a ocupar-se de gai-

rebé totes les tasques de manteniment de 

les parcel·les familiars i de la collita del 

cafè. En canvi, la seva participació en les 

decisions productives i els seus ingressos 

derivats d’aquestes tasques són molt in-
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Agnes Syrivia, camperola de la 

comunitat de Kashekuro, recollint 

grans de cafè aràbica que 

posteriorment es comercialitzarà 

com a comerç just.
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A L’OFICINA
Kim Ossenblok és barista, és a dir, un 

especialista en cafès d’alta qualitat. Va 

ser campió nacional de Cata Café 2012 

(Espanya) i és autor de l ’interessant 

blog http://baristakim.es. Fa uns me-

sos va acceptar el nostre repte de con-

duir dos tasts de cafè de comerç just a 

les oficines d’Enfemenino i The Village 

Zapping. I hi vam descobrir que, a més 

d’ètic, el cafè de comerç just és de més 

bona qualitat. 

Si t’agrada assaborir el cafè, pren nota 

dels consells d’un expert:

dies que és obert, ja que perd progres-

sivament les propietats i el sabor.

-

fè en gra i moldre’l abans de consu-

mir-lo, per aprofitar-ne millor totes les 

propietats.

l’ideal és posar-hi 16 grams d’aigua 

per cada gram de cafè, i que es barregi 

durant uns 4 minuts.

El comerç just assegura 
als productors un preu 
mínim de compra que els 
garanteix unes condicions 
de vida i de treball dignes

feriors als dels homes. El comerç just és 

conscient d’aquesta doble discriminació 

que pateixen les agricultores i producto-

res als països empobrits, i per això promou 

associacions de dones productores, línies 

de crèdit específiques per a dones i l’equi-

paració dels salaris d’homes i dones per 

tasques similars.

LLUITA CONTRA L’EXPLOTACIÓ 
INFANTIL
Segons l’Organització Internacional del Tre-

ball, dels 350 milions de nens, nenes i ado-

lescents que treballen a tot el món, el 70% 

sofreixen algun tipus d’explotació laboral. 

Es calcula que la mà d’obra infantil durant 

la collita de cafè representa al voltant del 

10% dels treballadors de les plantacions. No 

només es recorre al treball de menors sinó 

que, a més, s’endureixen les condicions de 

treball (que normalment ja són prou dures), 

com una remuneració ridícula o nul·la, o jor-

nades de fins a dotze hores de treball. Un 

dels requisits irrenunciables perquè una 

organització i els seus productes siguin 

considerats de comerç just és que en l’ela-

boració cap menor no pateixi cap de les 

pràctiques tipificades internacionalment 

com a explotació. Així mateix, el treball no 

pot interferir amb la seva educació, ni tam-

poc malmetre la seva salut ni el seu desen-

volupament físic, mental o social. 

AUTONOMIA, FUNCIONAMENT 

Sovint es posa èmfasi en els avantatges 

econòmics del comerç just per als pro-

ductors i no tant en els rèdits intangibles. 

El comerç just aposta pel respecte de les 

pràctiques de conreu autòctones i dóna 

suport a les formes d’autoorganització 

democràtiques.

El cafè és un dels productes agrícoles que 

més pesticides reben en ser conreats, i 

molts són especialment tòxics per a la sa-

lut humana i el medi ambient. El cafè de 

comerç just, per contra, no fa servir pro-

ductes químics sintètics ni transgènics i 

respecta els cicles de la terra i la sosteni-

bilitat del seu entorn.

QUALITAT
El cafè de comerç just té una qualitat 

mitjana superior a la que podem trobar al 

mercat. 
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Podem trobar e-solidari al final del procés de com-

pra dels e-commerces que hi participen, perme-

tent incrementar el valor de la compra amb una 

donació. 

Si tens un portal i vols unir-te al projecte, envia’ns 

les teves dades a través del formulari de la web 

www.esolidario.es/solidaridad-ecommerce i ens 

posarem en contacte amb tu. Al començament, el 

projecte es va desenvolupar amb la plataforma de 

comerç electrònic Magento; però ara, gràcies a la 

col·laboració de l’agència eComm360, s’ha desen-

volupat també amb Prestashop, per la qual cosa 

és compatible amb les dues principals platafor-

mes de comerç electrònic que hi ha actualment.

Des del llançament d’e-solidari, 33 empreses de 

venda online s’hi han unit. Cal destacar-ne im-

portants e-commerces com Tradeinn, Ulabox o 

Unilever. Després d’aquests primers mesos, en el 

3-4% de les compres totals que s’han fet a través 

d’aquests portals s’ha aportat una microdonació 

a Oxfam Intermón. 

E-SOLIDARI
ENTITATS

El projecte e-solidari d’Oxfam Intermón, que va veure la llum el 30 de setembre passat, és una 

iniciativa pionera que identifica amb un segell identificatiu les empreses compromeses amb la 

solidaritat i, alhora, permet als consumidors donar suport a causes solidàries.

Text: Sandra Cava, Técnica del Departament de Comunicació

ELS PORTALS ONLINE QUE JA S’HAN UNIT A E-SOLIDARI

VULL FER UNA DONACIÓ AMB E-SOLIDARI

Quan el client està tancant la seva compra en el car-

ret virtual, just abans de pagar, té l’opció d’afegir una 

microdonació a la compra; s’hi mostren com a imports 

suggerits els d’1 euro i 2 euros, però també es poden 

seleccionar altres imports en el menú desplegable.

Aquesta donació se suma al total de la compra i es 

destina íntegrament a Oxfam Intermón.

26



Les violentes ràfegues de vent 

del tifó Haiyan van deixar com 

a resultat més de 14 milions de 

persones afectades, prop de 

6.000 morts i quatre milions de 

desplaçats al país. Avui, seguim 

acompanyant les famílies filipi-

nes per tal que puguin restablir 

les seves vides.

Gràcies a la generositat de 

les persones i organitzacions 

que han donat el seu suport 

als afectats de les Filipines, a 

Oxfam Intermón vam recaptar 

1,3 milions d’euros i, juntament 

amb la resta d’afiliats de la 

nostra confederació, vam oferir 

assistència a gairebé 550.000 

persones durant els tres pri-

mers mesos de l’emergència.

GISTADO GALLARÓN,  

PRODUCTOR D’ARRÒS

“ELS NOSTRES CAMPS 
D’ARRÒS NO ESTARAN 
BUITS” 

Gistado Gallarón va perdre la 

meitat de la collita quan el tifó va 

devastar la seva comunitat. Va 

rebre tres sacs de llavors d’arròs 

i va obtenir uns diners extres per 

haver convertit fusta malmesa 

dels cocoters en material per a 

la reconstrucció d’habitatges. 

“Estic molt agraït a Oxfam per 

haver-nos ajudat. En un any no-

tarem una gran millora gràcies 

a tot el que ens ha donat. Tin-

drem més ingressos i els nos-

tres camps d’arròs ja no estaran 

buits ni destruïts.”

FILIPINES, DESPRÉS 
DE L’EMERGÈNCIA
Continuem acompanyant la població filipina després del pas del tifó que el 8 de novembre 

del 2013 va destrossar el país. Text: Yasmina Bona, periodista del Departament de Comunicació

Una de les pintades fetes per la població per agrair l’ajuda 
internacional.

© Jane Beesley / Oxfam
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La creixent concentració de riquesa a les mans d’uns pocs està soscavant els sistemes 

democràtics i creant un món on una petita elit econòmica promou polítiques que protegeixen els 

seus interessos en detriment de la majoria. Això genera més desigualtat, dóna més oportunitats 

als més rics i perpetua un sistema injust.

Text: Marisa Kohan, periodista del Departament de Comunicació

SEGREST DEMOCRÀTIC 
EN BENEFICI DE LES ELITS 
ECONÒMIQUES

ELS NOSTRES INFORMES
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A ixí ho recull l’informe Governar 

per a les elits. Segrest demo-

cràtic i desigualtat econòmica, 

que va veure la llum en vigílies 

del Fòrum Econòmic Mundial de Davos i que 

detalla l’impacte que l’extrema riquesa i la 

creixent desigualtat tenen tant als països 

en desenvolupament com als desenvolu-

pats. Espanya no s’escapa d’aquesta ten-

dència i se situa al capdavant de la Unió 

Europea en temes de desigualtat, només 

superada per Letònia.

Les persones més riques i les grans empre-

ses del planeta oculten milers de milions 

a les arques públiques mitjançant xarxes 

complexes basades en paradisos fiscals. 

Es calcula que uns 21 bilions de dòlars 

s’escapen anualment del control del fisc. Al 

nostre país, el frau arriba a uns 88.000 mi-

lions d’euros (el 72% dels quals pertanyen 

a grans empreses i fortunes) i el 85% de les 

empreses de l’IBEX 35 tenen presència en 

paradisos fiscals.

“No podem guanyar la lluita contra la po-

bresa sense abordar la desigualtat. Aquesta 

creixent xacra està creant un cercle viciós 

en el qual la riquesa i el poder estan cada 

vegada més concentrats a les mans d’uns 

pocs, deixant a la resta de la ciutadania les 

engrunes.”

José María Vera, director d’Oxfam Intermón

El nostre país té el dubtós honor d’en-

capçalar la classificació de la desigualtat 

a la Unió Europea, només per darrere de 

Letònia. Les mesures d’austeritat enge-

gades per frenar la crisi econòmica, que 

han incrementat la pressió fiscal sobre les 

classes treballadores i han retallat l’accés 

a serveis socials bàsics com la sanitat o 

l ’educació, han contribuït a incrementar 

aquesta bretxa. Una enquesta duta a terme 

per Oxfam a diferents països mostra que la 

majoria de la població creu que les lleis es 

fan per beneficiar els més rics. A Espanya, 

8 de cada 10 ciutadans estan d’acord amb 

aquesta afirmació.

Les 85 persones més riques del món acu-

mulen tanta riquesa com la que posseeix 

la meitat més pobra de la població mun-

dial (3.500 milions de persones).

Gairebé la meitat de la riquesa mundial és 

a les mans de l’1% més ric de la població. 

L’altra meitat es reparteix entre el 99% 

restant.

7 de cada 10 persones de tot el món 

viuen en països on la desigualtat s’ha 

incrementat.

A Espanya, les 20 persones més riques 

del país posseeixen una fortuna similar 

als ingressos del 20% de la població més 

pobra.

PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT 
 

Adoptant mesures contra el secret ban-

cari i l’evasió fiscal.

Aplicant mesures redistributives de la 

renda i enfortint les xarxes de protecció 

social.

Invertint en l’accés a l’atenció sanitària 

i l’educació. 

Establint una fiscalitat progressiva.

Enfortint els drets dels treballadors.

Eliminant les barreres a la igualtat de 

drets i oportunitats de les dones.

No utilitzar paradisos fiscals per evadir 

impostos als seus països ni a d’altres en 

què inverteixen i operen.

Fer públiques totes les inversions de què 

siguin beneficiaris efectius.

Aplicar una fiscalitat progressiva sobre la 

riquesa i els ingressos.

Exigir als governs que utilitzin la seva 

recaptació fiscal per proporcionar a la 

ciutadania sanitat, educació i protecció 

social universals.

Reclamar que totes les empreses que 

posseeixen o controlen ofereixin un salari 

digne als seus treballadors.

Exigir a altres elits econòmiques que tam-

bé s’adhereixin a aquests compromisos.
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PERSONES OXFAM

JOSEP FERRER 
Josep Ferrer treballa a l’oficina de Barcelona i és membre de 

l’equip de Mitjans de Vida Sostenibles des de l’any 2007. En 

aquesta àrea col·laborem amb els equips de l’Àfrica i l’Amèrica 

Llatina en el disseny i l’avaluació de programes de suport a petits 

productors. 

“A Etiòpia treballem a la Gran Vall del Rift perquè les famílies 
camperoles que viuen allà puguin produir excedents de pro-
ductes hortícoles mitjançant l’agricultura irrigada i vendre’ls 
als mercats locals i nacionals. És un gran repte, perquè tre-
ballem amb comunitats allunyades de les carreteres prin-
cipals, sense experiència en gestió i, en molts casos, amb 
persones analfabetes. Per això busquem els actors econò-
mics de la regió, públics i privats, per crear-hi aliances que 
augmentin l’impacte de la nostra intervenció. Com a mostra, 
l’equip d’Etiòpia està negociant amb un banc de cooperati-
ves de l’estat d’Oromia per tal que concedeixi crèdits a les 
cooperatives de dones i joves que hi hem promogut. Si ho 
aconseguim, tindrem més beneficiaris que no pas si el crèdit 
l’oferís directament Oxfam Intermón.”

“El que més m’agrada de la meva feina és conèixer de prop els 
nostres projectes i discutir com enfocar-los, mitjançant les 
entrevistes i visites a les organitzacions locals. La gran dife-

rència entre treballar en el terreny i fer-ho a la seu és que en 
el terreny treballes directament per als projectes i coneixes 
de prop les persones a qui es dóna suport.”

PABLO TOSCO
Pablo Tosco és el responsable d’audiovisuals de l’organització. Ha 

documentat projectes educatius i de construcció de pau a Angola, la vida 

als camps de refugiats sudanesos al Txad, col·lectius de dones contra 

la violència de gènere i comunitats aborígens a Nicaragua, el Paraguai 

i Guatemala, els camps de desplaçats de Darfur i el Sudan del Sud, les 

víctimes del terratrèmol d’Haití...

“Compartir per comunicar: el meu ofici és documentar, és una de les 
tasques que faig a Oxfam Intermón. El repte consisteix a visibilitzar, 
donar a conèixer, servir d’altaveu d’aquelles persones que tenen veu 
però que són silenciades. I és un repte col·lectiu per a totes les per-
sones que formem el Departament de Comunicació. No són només 
fotos; són històries de persones que li posen cara a la injustícia, que 
són capaces de posar en paraules la tragèdia i la lluita, les paraules i 
imatges que expliquen la història d’allò que són. Em sento molt hon-
rat de fer aquesta feina, de tenir un ofici que és el d’explicar històries 
i que Oxfam Intermón em permeti estar, escoltar, preguntar, pensar 
i compartir amb persones somiadores d’un futur, transformadores 
del seu present.”

Et presentem algunes de les persones de l’equip d’Oxfam que treballen en contacte directe 

amb els nostres projectes al Sud. Text: Marcela Ospina, periodista del Departament de Comunicació

EN EL TERRENY
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ÓSCAR LÓPEZ  
Óscar López és el director d’Oxfam al Paraguai. La seva 

feina consisteix a organitzar i desenvolupar amb el seu 

equip els programes que ens permeten complir amb la 

missió institucional al país. Treballen amb les poblacions 

més vulnerables, contribuint a millorar i canviar les seves 

condicions de vida. Ha format part de diverses organitzacions, 

tant de cooperació com de promoció de la participació 

ciutadana, i també ha treballat en espais de barri.

“Fa gairebé tres anys que treballo de director al Paraguai, 
però la intensitat de la feina em fa sentir que fa molt menys 
temps. Si miro enrere, puc veure que ja hem fet un llarg 
camí: amb les organitzacions paraguaianes hem promo-
gut una campanya per avançar cap a un sistema fiscal i 
tributari més just i perquè l’Estat inverteixi més en la gent; 
hem donat suport a dones rurals perquè produeixin més i 
venguin millor els seus productes; donem suport i venem 
sucre orgànic produït per cooperatives de productors; pro-
movem el debat sobre el dret a l’alimentació; i fomentem el 
lideratge i la participació de les dones i el jovent.”

“Hem avançat molt, però el nostre sentiment és que en-
cara hi ha molt a fer. El meu equip i jo vivim aquesta ex-
periència amb passió, sentim i celebrem cada cosa que 

aconseguim com un gran triomf i ens inspiren aquests 
homes i aquestes dones que, enmig de la precarietat en 
què viuen, són capaços de rebre’ns amb un somriure i una 
convicció de ferro per continuar lluitant i continuar somiant 
en un futur millor. I això no té preu: el regal de donar-nos la 
certesa que estem fent un món millor!”

ASIER HERNANDO  
Asier Hernando és el director d’Oxfam Intermón per a l’Amèrica Llatina 

i el Carib. La seva base és Bogotà, però viatja constantment per tota la 

regió. És llicenciat en Geografia i fa deu anys que treballa a Oxfam, temps 

durant el qual ha conegut països tan diferents com Angola i Bolívia.

“A l’Amèrica Llatina centrem una part important del nostre treball a 
reduir-hi la desigualtat, que és la més gran del món, i a defensar els 
drets de les dones. Així, donem suport a milers de persones perquè 
es respectin els seus drets; i ho fem plegats, aprenent mútuament 
i amb un compromís enorme. Treballem colze a colze amb dones de 
Nicaragua per reduir la violència masclista al país; donem suport 
a les víctimes del conflicte de Colòmbia; a camperols del Paraguai 
perquè recuperin les seves terres; a indígenes de Bolívia que lluiten 
perquè no es tali l’Amazònia; ens esforcem perquè al Perú s’aprovi 
una llei de seguretat alimentària; ajudem la gent de la República 
Dominicana a preparar-se davant els huracans...”

“Aconseguim moltes coses. Una de les que m’han fet més feliç ha 
estat participar en el lliurament de terres a les famílies de Polochic, 
a Guatemala, per part del seu president. Dos anys enrere, aquestes 
famílies havien estat desallotjades de les seves terres per tal de 
sembrar-hi canya de sucre, amb la qual cosa quedaven condemna-
des a patir fam i haver de deixar els fills sense escola, per manca 
de recursos. El nostre compromís va ser clau per aconseguir-ho.”

© Oxfam Intermón

© Oxfam Intermón
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TURISME 
SOSTENIBLE

OCI SOLIDARI

El turisme sostenible constitueix una alternativa d’oci que cerca mantenir un equilibri 

entre la societat, el medi ambient i l’economia del país de destinació. Protegeix els 

recursos naturals, contribueix al desenvolupament social de la comunitat i propicia 

noves vies d’equilibri econòmic.    

Text: Mar Furró, de Viatges Tarannà (empresa col·laboradora d’Oxfam Intermón)

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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C ada cop més, la so-

cietat va prenent 

consciencia de la 

importància d’adop-

tar pràctiques sostenibles amb 

l ’entorn i també del tipus de 

productes que consumeix. És 

el que s’anomena comerç just 

i consum just. En aquest con-

text, el turisme també té un 

paper important.

En el turisme sostenible, la 

protecció dels recursos na-

turals preval sobre l ’activitat 

econòmica. Les petites comu-

nitats locals participen de l’ex-

periència i, d’aquesta manera, 

s’aconsegueix desenvolupar la 

regió a través del turisme com a 

complement econòmic i sempre 

des del respecte cap a les per-

sones autòctones i les seves 

tradicions.

En aquest model de turisme és 

essencial que el viatger prengui 

consciència del lloc a on viatja, 

per tal de poder ser respectuós 

amb la cultura i les tradicions 

del país, i que reflexioni sobre 

la manera com ho fa: quina és 

la petjada que deixem quan 

viatgem? 

Però també és important que 

les agències turístiques refle-

xionin sobre quin model volen 

adoptar i quina és la seva res-

ponsabilitat envers la societat.

El turisme sostenible ha de 

complir els requisits següents: 

 

mediambientals, respectant 

i conservant els processos 

biològics.

local.

-

ticitat sociocultural de les co-

munitats, promovent l’entesa 

i la tolerància interculturals. 

operacions a llarg termini i 

proporcionar beneficis a tots 

els agents participants de la 

manera més justa, tot incidint 

en les oportunitats laborals, 

els serveis i les inversions.

reducció de la pobresa i de 

les desigualtats.

COL·LABORA AMB OXFAM 
INTERMÓN 

Viatges Tarannà és una agència 

de viatges especialitzada en 

turisme sostenible. Com a 

empresa col·laboradora d’Oxfam 

Intermón i patrocinadora del 

viatge anual de col·laboradors, 

ofereix la promoció següent: 

contracti amb Viatges Tarannà, 

l’agència, com a empresa 

col·laboradora, donarà 120 € a 

Oxfam Intermón.

descompte de 50 € per persona 

en la contractació de viatges a 

tots els col·laboradors d’Oxfam 

Intermón. 

Més informació a:  

www.taranna.com

El viatger ha 
de prendre 
consciència del 
lloc a on viatja, 
per tal de poder 
ser respectuós 
amb la cultura i les 
tradicions del país
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la frontera amb Myanmar (an-

tiga Birmània): Kanchanaburi, 

conegut escenari de la Sego-

na Guerra Mundial, on aliats i 

asiàtics van ser forçats pels 

japonesos a construir un pont, 

esdeveniment que va quedar 

immortalitzat a la pel·lícula El 

pont del riu Kwai. El pont es pot 

visitar actualment, així com dos 

museus commemoratius i un 

cementiri.

Amb la motxilla plena de bo-

nes experiències, vaig tornar a 

Vaig aterrar a Bangkok un 5 de 

desembre, justament el dia en 

què els tailandesos celebren 

amb magnificència l’aniversari 

del seu rei, Bhumibol Adulya-

dej. Aquesta vegada van fer una 

pausa en les manifestacions an-

tigovernamentals que feia pocs 

dies havien començat al país i la 

ciutat estava una mica agitada.

Bangkok és una d’aquelles ciu-

tats que no deixen indiferent el 

viatger. Em van fascinar els seus 

carrers, atapeïts de fumejants 

parades de menjar deliciós, els 

imponents temples budistes, 

envoltats d’edificis moderns i 

alts, i la tranquil·litat dels seus 

habitants. Tot això contrasta-

va amb l’enrenou i el caos típic 

d’una gran ciutat del sud-est 

asiàtic. Els tailandesos estan 

acostumats als estrangers i els 

tracten d’una manera molt cor-

dial i alegre. Potser per contagi, 

els viatgers acostumen a ac-

tuar-hi de la mateixa forma. Tot 

això contribueix a generar una 

atmosfera agradable.

Vaig continuar el viatge cap a 

la costa i vaig anar a l’illa de Ko 

Tao, al golf de Tailàndia, per des-

prés dirigir-me a la península de 

Railay, a la costa d’Andaman, un 

lloc envoltat per penya-segats 

que impedeixen l’accés per ter-

ra i al qual només es pot arribar 

per mar. Allà vaig estar uns dies 

admirant muntanyes, penya- 

segats de roca calcària i platges 

d’aigües turquesa. Sembla un 

tòpic, però admirar una posta de 

sol en una d’aquestes platges 

és una de les experiències que 

es queden gravades a la retina i 

emmagatzemades a la ment per 

a tota la vida.

Per acabar la ruta, vaig decidir 

viatjar a una ciutat propera a 

TAILÀNDIA PER LLIURE 

BANGKOK

Chiang Mai

Songkhla

Ubon
Ratchathani

Nakhon
Sawan

MYANMAR LAOS

CAMBODJA

VIETNAM

MALÀISIA

TURISME 
OXFAM INTERMÓN
Tot i ser una destinació 

turística, Tailàndia encara 

conserva l’autenticitat i és un 

lloc perfecte per desembarcar 

per primer cop al sud-est 

asiàtic.

TAILANDIA
Guia de Lonely Planet.

PLATAFORMA
Una novel·la de Michel 

Houllebecq que es 

desenvolupa a Tailàndia.

Tailàndia és un país que està molt acostumat a rebre turistes. Això el converteix en una 

destinació perfecta per a algú que vulgui gaudir de la magnífica experiència de viatjar per lliure, 

o fins i tot en solitari. Text: Júlia Serramitjana, periodista del Departament de Comunicació

Bangkok i m’hi vaig deixar im-

pregnar per les olors del mercat 

flotant d’Amphawa, a 80 km de 

la capital, on els caps de setma-

na el canal s’omple de canoes 

que ofereixen cuina tailandesa, 

preparada a les mateixes em-

barcacions. Vaig pujar a l’avió 

de tornada amb la satisfacció 

d’haver satisfet sobradament 

les meves expectatives, i és que 

Tailàndia és molt turística, això 

és cert, però el viatger encara 

hi pot trobar magnífics llocs on 

perdre’s i trobar-se. 
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L’ALTRA BOTIGA

Consulta la disponibilitat d’aquests productes a les botigues de comerç just, 

entrant al web www.tienda.OxfamIntermon.org o trucant al 902 103 855.

Quan compres articles d’Oxfam Intermón no solament obtens productes d’excel·lent qualitat sinó que 

contribueixes a la reducció de la pobresa i al desenvolupament sostenible de les famílies productores del Sud. 

CONSCIENT, NATURAL I DE QUALITAT
Ja està disponible la nova col·lecció primavera-estiu de Veraluna, 

inspirada en la vida marina en els seus estampats i dibuixos. Els 

colors triats aporten vitalitat i els teixits han estat seleccionats 

per la seva qualitat i la idoneïtat per a l’estiu. A més, totes les 

peces han estat elaborades seguint els estàndards del comerç 

just, pels grups productors de comerç just Creative Handicrafts, 

Rajlakshmi Cotton Mills, CRC i EMA. El comerç just és una manera 

diferent de produir, comercialitzar i consumir, que considera els 

beneficis de les persones i el respecte vers el medi ambient abans 

que els interessos econòmics.

SAMARRETA HOME 
cotó ecològic 

Nautilus turquesa 
22,90 €

MOCADOR Mayanim 

síndria i turquesa  
19,90 €

SAMARRETA cotó 

ecològic màniga 

curta Indas 

turquesa 17,90 €

BOSSA cotó 

ecològic Sarayu 

Veraluna 15,90 €

PANTALONS 

Ravi llisos color 

escorça 44,90 €

SAMARRETA INFANTIL  
cotó ecològic filera 

de peixos turquesa  

17,90 €
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902 330 331

“El 2012, l’huracà Sandy ens va deixar sense 

res de cop i volta, però ens vam aixecar i vam 

lluitar per la comunitat, perquè això sempre 

val la pena.”

 
FLOR DELI CABRERA, PRODUCTORA DE LLET I DIRIGENT DE LA 

FEDERACIÓN DE CAMPESINOS INDEPENDIENTES MAMÁ TINGÓ, 

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

CANVIEM VIDES  
QUE CANVIEN VIDES

Quan hagis 
llegit la 
revista, 
comparteix-la... 
…amb un amic, un familiar, 
o dóna-la a la biblioteca 
del teu barri. Com més 
siguem, més canvis 
aconseguirem.

902 330 331
OxfamIntermon.org

Oxfam Intermón @OxfamIntermon


