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UN pAíS DE CoNtrAStoS    
La República Dominicana és un país ple de contrastos i d’injustícies, tal 
com vam tenir ocasió de comprovar durant el viatge de col·laboradors 
a aquest país. Rosa Cañete, directora d’Oxfam Intermón a la República 
Dominicana, ens explicava que el 80% de la població no aconsegueix 
cobrir les seves necessitats de productes bàsics, que el subministrament 
d’electricitat és insuficient i que, tot i que la majoria dels nens tenen 
accés a l’escola, el seu rendiment escolar és el pitjor de tot Amèrica 
Llatina. Al reportatge de les pàgines 14-19, els socis que van participar en 
el viatge ens expliquen les seves impressions sobre la feina que Oxfam 
Intermón fa en aquest país de forts contrastos.
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20 anYs 
trebaLLant  
per un comerç 
més just
José María Vera
Director general d’Oxfam Intermón
@Chema_Vera

editoriaL

El meu pr imer any com a trebal lador 
d’Oxfam Intermón, l’any 1993, el vaig passar 
en un petit espai d’una botiga de comerç 
just. Recordo una nit que, juntament amb 
Rafa Sanchís (impulsor del comerç just a 
Oxfam Intermón), la seva dona i diverses 
voluntàries, obríem capses i muntàvem la 
nova botiga de comerç just a Madrid. Per a 
mi, com per a moltes altres persones de la 
nostra organització, el comerç just és i ha 
estat una part molt important del nostre 
dia a dia; el portem a la pell.

Per què? En primer lloc, perquè hi ha un 
“comerç injust”, aquell que es basa en la 
vulneració de drets fonamentals. El que 
paga salaris de misèria que només repro-
dueixen la pobresa, el que ajusta els preus 
dels productes a les fluctuacions dels mer-
cats, buscant sempre el màxim benefici, 
el que s’acarnissa especialment amb les 
dones i els nens, imposant pràctiques que 
n’impedeixen el desenvolupament, pràcti-
ques indignes per a la vida d’una persona.
 
I és que el comerç just va de persones. Tre-
ballem amb grups vulnerables que lluiten 
per produir millor, per viure del seu treball, 
per contribuir al desenvolupament de les 
seves comunitats. Aquests 20 anys ens 
permeten explicar històries (algunes es 
recullen en aquesta revista) de llibertat 

i de creixement organitzatiu i personal. 
Hi ha cooperatives i grups de productors 
que s’han capacitat en gestió, en quali-
tat, en organització, que han ampliat els 
seus canals de comercialització, que han 
aconseguit millores en les seves infraes-
tructures exigint el suport públic i que avui 
són capaços de negociar i obtenir millors 
condicions de venda dels seus productes.

El comerç just ens permet alertar sobre in-
justícies, proposar solucions i apropar-les 
a la població del nostre país. Oxfam Inter-
món és conegut per l ’acció humanitària, 
les campanyes... i el comerç just. Milers de 
persones s’han apropat a l’organització i 
a les causes que defensem a través del 
cafè, d’una samarreta o d’una fantàstica 
xocolata. Milers han pogut ampliar el seu 
compromís social mitjançant el consum 
responsable de productes de comerç just 
i el que hi ha al seu darrere.

Després de 20 anys, tenim reptes notables. 
Volem aprofundir el nostre compromís, tre-
ballant amb grups especialment vulnera-
bles, extremant el rigor en les exigències 
pròpies sobre els criteris de comerç just, 
per poder exigir també als altres. D’altra 
banda, les nostres botigues estan evo-
lucionant per esdevenir espais ciutadans 
on “passen coses”, on no només es pot 
comprar roba, cosmètica, alimentació o 
artesania de qualitat, sinó que també hi 
ha lloc per a l ’activisme, per sumar-se a 
una campanya, per conèixer altres formes 
de consum i una economia alternativa. A 
les grans cadenes comercials ja es venen 
alguns dels nostres productes, perquè 
estiguin a l’abast de la població. Esperem 
arribar a més, i per a això us animo a pas-
sar per alguna de les nostres 40 botigues, 

que tenim per tot el país, i accedir a tots 
aquests productes. 

Gràcies a les persones que fan possi-
ble el comerç just. A un equip enamorat 
d’aquesta activitat solidària i propera, 
compromès fins al final amb els productors 
del Sud. Als milers de persones voluntàries 
que obren les botigues cada dia, en matins 
d’escassa assistència, en tardes nadalen-
ques de bogeria; ho fan venda a venda, pa-
raula a paraula, per explicar que el “nostre” 
cafè té un rostre i una història humana al 
darrere. I gràcies, sobretot, als milers de 
dones i homes que dia a dia sembren, as-
sequen, teixeixen, donen forma al fang i el 
couen..., a tots aquells que durant la nit, 
després d’haver atès la família, s’ajunten 
per enfortir la seva organització, per apren-
dre i per alçar la veu en defensa d’un treball 
digne, ben remunerat, que tingui el suport 
de les institucions. El comerç just està amb 
aquestes dones i homes, fent possible un 
canvi en les seves vides, el canvi al qual 
totes aquestes persones aspiren. Gràcies!

José María Vera

Treballem amb grups 
vulnerables que lluiten per 
produir millor, per viure del 
seu treball, per contribuir 
al desenvolupament de les 
seves comunitats

Les nostres botigues estan 
evolucionant per esdevenir 
espais ciutadans on hi ha 
lloc per a l’activisme i per 
conèixer altres formes de 
consum
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notÍcies oXfam

Les deu empreses més grans d’alimentació i be-
gudes no prenen prou mesures per lluitar contra 
el canvi climàtic. Aquesta és una de les moltes 
conclusions de les investigacions de la nostra 
campanya Rere la marca, en la qual treballem des 
de fa més d’un any amb l’objectiu d’analitzar les 
polítiques socials i mediambientals de les deu 
principals empreses d’alimentació i begudes del 
món. Recentment, General Mills s’ha compromès a 
prendre diferents mesures, després de la intensa 
pressió pública rebuda amb la campanya (230.000 
signatures de suport). Tanmateix, Kellogg’s, una 
altra de les pitjors empreses en matèria de canvi 
climàtic segons l’últim informe d’Oxfam, encara 
ha de solucionar els temes que s’hi presentaven. 
Unilever, Coca-Cola i Nestlé són relativament més 
assertives en les seves polítiques i mesures per 
lluitar contra el canvi climàtic, tot i que encara 
han de millorar en molts aspectes. 

Amb les accions emmarcades en aquesta cam-
panya hem aconseguit convèncer algunes de les 
empreses perquè adoptin polítiques més sòlides 
contra l’acaparament de terres i per millorar els 
drets de les dones.

Poc després de donar a conèixer aquest últim 
informe, vam superar les 500.000 signatures (su-
mant totes les etapes de la campanya).

Més informació a:
www.OxfamIntermon.org/rerelamarca L’europa que voLem

Amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu de la primavera 
passada, vam llançar la campanya L’Europa que volem. L’objectiu 
era conscienciar la ciutadania sobre la importància d’aquestes 
eleccions com a manera de promoure un projecte europeu basat 
en els valors de justícia social i democràcia, que lluiti contra el 
problema de la desigualtat i per la defensa dels drets de les perso-
nes d’Europa. Amb aquesta campanya vam mobilitzar la ciutadania 
per tal que acudís a les urnes i amb els seus vots apostés per 
una Europa diferent, en la qual es persegueixi l’evasió fiscal i es 
fomentin nous mecanismes de participació i control democràtic.

www.OxfamIntermon.org/ca/campanas/noticia/
leuropa-que-volem

rere La marca: Les deu grans continuen  
de braços pLegats davant eL canvi cLimÀtic

necessitem 
persones 
voLuntÀries
per aLs nostres equips de comerç just

• T’animes a formar part dels nostres equips 
de botigues i a difondre el comerç just?

per aLs nostres equips d’acciÓ ciutadana, 
campanYes i mobiLitZaciÓ sociaL  

• Uneix-te als nostres equips d’activistes, or-
ganitza activitats a la teva ciutat, contacta 
amb altres entitats, fes-ne difusió a les xar-
xes socials...

Escriu-nos a info@OxfamIntermon.org, truca’ns 
al 902 330 331, entra a www.OxfamIntermon.org 
o vine a la botiga de comerç just que tinguis 
més a prop.

El teu futur  
es decideix  
a Europa
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Des de fa mesos, a Oxfam Intermón hem 
apostat pel còmic com a mitjà d’expressió 
per explicar la cooperació al desenvolupa-
ment. D’aquesta manera volem visibilitzar 
que aquesta política pública, la que ha pa-
tit més retallades des de l’inici de la crisi, 
té un efecte real i efectiu en la vida de les 
persones.

La feina que duem a terme no es limita a les 
pàgines escrites i dibuixades, i hem sortit a 
la carretera per presentar el projecte arreu 
d’Espanya, als salons i espais de còmic més 
prestigiosos de l’Estat: a finals del 2013, al 

saló del còmic de Madrid (Expocómic) i el 
de Saragossa; aquest 2014, a l’Alhóndiga 
(Bilbao), els salons del còmic de Granada, 
Valladolid, Barcelona (Ficomic) i València, 
el festival Graf (a Barcelona) i La Térmica 
(Màlaga). Tot això, amb alguns dels autors 
més importants del panorama actual: Paco 
Roca, Miguel Gallardo, Cristina Durán i Miguel 
Ángel Giner (LaGRUA), Álvaro Ortiz, Sonia Pu-
lido, David Rubín, Enrique Flores i Antonia 
Santolaya.

Totes les històries en còmic sobre Colòmbia, 
el Marroc, Nicaragua, Guatemala, les Filipi-

nes, Burundi i Mauritània estaran disponi-
bles de manera gratuïta i per a tots els dis-
positius a la nostra app, Comic on tour, que, 
tot i que fa poc temps que està disponible, 
ja ha estat seleccionada en diverses fires 
internacionals, com ara el London Book Fair, 
pel seu innovador format.

Tota la informació sobre el projecte a:
www.OxfamIntermon.org/ca/
campanas-educacion/proyectos/
mes-millor-ajuda

grans reportatges de 
periodisme compromÈs: 
mauritÀnia 
Mauritània és un país amb uns grans recursos natu-
rals, pesca abundant, importants mines de ferro i un 
creixement anual del 6%. No obstant això, el 46% dels 
habitants viuen en situació de pobresa, hi ha una gran 
desigualtat i el desenvolupament del país està llastrat 
pel mal govern, la inconsistència de les polítiques i la 
inestabilitat del clima. La directora de cinema i guio-
nista Ángeles González-Sinde relata la seva experièn-
cia en el reportatge Mauritania, la pobreza innecesaria, 
en el marc de la nostra sèrie de grans reportatges de 
periodisme compromès.

Pots llegir-lo al nostre web: 
www.OxfamIntermon.org/ca/campanas-educacion 
/proyectos/grans-reportatges-de-periodisme- 
compromes

cÒmics per La cooperaciÓ: deL paper a La carretera
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Fatimata Dja, al costat de la seva parcel·la a l’hort familiar de la comunitat de Bakaw.
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notÍcies mÓn

Del munt de notícies que surten cada dia als mitjans de comunicació, aquestes són algunes de les que més ens interessen o tenen 
relació amb nosaltres (encara que no tinguin a veure directament amb el nostre treball), perquè parlen sobre els drets humans, el canvi 
climàtic, l’educació o qualsevol altre dels temes relacionats amb l’objectiu d’aconseguir un món més just i solidari. 

El canvi climàtic està provocant el desglaç 
de les glaceres de l’Himàlaia; al Pacífic, 
hi ha illes senceres que han hagut de ser 
evacuades davant la pujada del nivell del 
mar, que contamina la terra en infiltrar-s’hi 
l’aigua salada; els ramaders africans es-
tan abandonant des de fa generacions els 
seus mitjans de vida tradicionals a causa 
del canvi dels patrons climàtics, la qual 
cosa fa gairebé impossible la cria de bes-
tiar, entre molts altres efectes...

El desembre vinent se celebrarà a Lima 
(Perú) la vintena Conferència de les Parts 
(COP), sobre canvi climàtic, una reunió que 
les Nacions Unides organitzen cada any i 
en la qual participen més de 190 països per 
tractar-hi qüestions sobre el medi ambient 
i el canvi climàtic. D’aquestes reunions, 
la més famosa va ser la del 1997, que va 

donar lloc al protocol de Kyoto. La cime-
ra d’aquest any és important perquè n’ha 
de sortir un acord previ sobre la regulació 
mundial per a les emissions que provoquen 
l’efecte hivernacle; la decisió final es pren-
drà l’any vinent a París.

Cada vegada hi ha més pressions per arri-
bar a un acord mundial, atès que els ex-
perts indiquen que el temps per actuar i 
frenar el canvi climàtic s’està exhaurint. A 
la cimera, a més de polítics i especialistes 
en aquest tema, hi assistiran organitza-
cions de tot el món amb l’objectiu de re-
clamar un acord de les Nacions Unides que 
sigui just per a tots els països i que freni el 
que a determinats països és ja imparable.

http://grupoperucop20.org.pe

XX conferÈncia sobre eL canvi 
cLimÀtic
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E l proper mes de setembre 
tindrà lloc una nova edició del 
Festival de Cinema de Sant Se-
bastià. Però a més d’aquest, el 
clàssic, el més conegut, des de 
l’any 2003 hi ha un altre festival 
en aquesta mateixa ciutat, de 
petit format i no tan famós: el 
Festival de Cinema i Drets Hu-
mans de Sant Sebastià. Aquest 
se celebra a l’abril i és un cer-
tamen on només s’exhibeixen 
pel·lícules que tinguin una te-
màtica relacionada amb la de-
fensa o reivindicació dels drets 
humans. Malgrat ser menys 
conegut, el festival ha premiat 
ja algunes personalitats im-
portants del cinema, com ara 
Icíar Bollaín o Elías Querejeta. 
El guanyador d’aquest any ha 
estat el cineasta francès Ro-
bert Guédiguian, que a les se-
ves pel·lícules filma la vida dels 
habitants del barri marsellès de 
L’Estaque.

www.cineyderechoshumanos.
com/2015

L’aLtre 
festivaL 
de cinema 
de sant 
sebastiÀ

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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L’any 1989 es va celebrar la primera edició 
d’un festival que avui dia és un referent clau 
per a fotògrafs, periodistes i totes aquelles 
persones interessades en el fotoperiodisme 
com a forma d’expressió per explicar la reali-
tat. Del 30 d’agost al 14 de setembre, el Fes-
tival Internacional de Fotoperiodisme de Per-
pinyà (França) oferirà exposicions repartides 
per tota la ciutat i reportatges que capten el 
que ha succeït durant l’últim any, realitzats 
per fotoperiodistes dels cinc continents. La 
major part dels reportatges tracten sobre 
conflictes o situacions difícils que s’estan 
vivint en diferents parts del planeta, ja sigui 
a les faveles de Rio de Janeiro, a Ucraïna o 
a la República Centreafricana. A més, a les 
nits es pot assistir a projeccions a l’aire lliu-
re. Una cita més que recomanable amb molt 
per veure i conèixer.

www.visapourlimage.com/ca

El 8 de setembre se celebra el Dia Inter-
nacional de l ’Alfabetització. Amb motiu 
d’aquesta efemèride, la Unesco atorga els 
Premis Internacionals de l’Alfabetització, 
que aquest any giraran al voltant del te-
ma “L’alfabetització i el desenvolupament 
sostenible”.

Segons dades de la Unesco, actualment 
hi ha 774 milions de persones adultes i 
123 milions d’entre 15 i 24 anys que són 
analfabetes, dos terços de les quals són 
dones, i 57 milions de nens i nenes no van 
a escola. A més, un total de 250 milions 
de menors en edat de cursar educació 

primària no tenen les competències bà-
siques de lectura i escriptura. Es calcula 
que la meitat dels analfabets del futur 
provindran de l’Àfrica subsahariana. 

www.unesco.org/new/es/education/
themes/education-building-blocks/literacy

festivaL internacionaL de fotoperiodisme

dia internacionaL de L’aLfabetitZaciÓ

Imatge de la trobada de Periodisme Compromès. Barcelona, 19 de febrer del 2014.
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20 ANyS 
ApoStANt  
pEr UN CoMErÇ 
MÉS JUSt

20 anYs defensant 
un consum més 
responsabLe

Per què no incorporar l’arròs de 
comerç just a la nostra cuina, 
picar un snack de iuca, vestir 
peces de cotó amb garantia 
ambiental i social o fer ser-
vir tasses que sabem que han 
contribuït a millorar la vida dels 
artesans que les produeixen i 
de les seves famílies? Aquesta 
és, des de fa 20 anys, la pro-
posta que fem a la societat; i ho 
fem perquè estem convençuts 
que optar pel comerç just, mit-
jançant petites accions cada 
dia, contribueix a canviar la vi-
da de milers de petits produc-
tors i productores. 

I és que, gràcies a tots els que 
doneu suport al comerç just 
amb les vostres compres, mi-
lers de petits productors reben 

Fa 20 anys que a Oxfam Intermón vam prendre la decisió d’incorporar el comerç just al nostre 
treball com un element essencial per promoure el desenvolupament dels països empobrits. Avui 
som més de mil les persones que ens dediquem a la sensibilització i venda d’aquest tipus de 
productes. La major part d’aquestes persones són voluntàries i gestionen les 38 botigues que 
tenim. Gràcies a aquest esforç col·lectiu hem pogut col·laborar, durant l’últim exercici, amb  
103 grups productors de comerç just a 31 països. Text: Oxfam Intermón | Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

comerç just

Per què no incorporar 
l’arròs de comerç 
just a la nostra cuina 
o fer servir tasses 
que sabem que han 
contribuït a millorar 
la vida dels artesans 
que les produeixen i 
de les seves famílies?

un preu just pels productes que 
elaboren, la qual cosa assegu-
ra salaris dignes per a tots els 
treballadors i treballadores. 
A més, les organitzacions de 
comerç just amb què treballem 
garanteixen un tracte equita-
tiu a homes i dones, ofereixen 
condicions de treball dignes i 
respecten el medi ambient en el 
procés de producció, cosa que 
no sempre succeeix amb els 
productes obtinguts a través 
del comerç convencional, es-
pecialment quan procedeixen 
dels països del Sud.

Durant aquests 20 anys, les 
nostres propostes de comerç 
just han abastat productes 
tan diferents com ara sabates, 
pilotes o bijuteria. Després del 
cafè, que va ser el primer pro-
ducte d’alimentació que es va 
incorporar a les nostres boti-
gues (l ’any 1996), van arribar 

dicrafts (Mumbai) i Rajlakshmi 
(Kolkata).

com Ho Hem fet?  

Amb petits productors i 
productores
Durant aquests últims 20 anys, 
hem treballat amb més de 80 
organitzacions de comerç just 
de manera directa i hem com-
prat productes a 130 organit-
zacions a través d’importadors 
europeus de comerç just. Hem 
construït oportunitats econò-
miques per als productors i 
productores enfortint les se-
ves habilitats de gestió i do-
nant suport a la qualitat dels 
seus productes. A més, hem 
contribuït a potenciar la se-
va independència, a través de 
relacions continuades durant 
anys que els han permès acce-
dir a nous mercats i ampliar el 
nombre de clients. 

les xocolates, les melmelades i 
els tes. Ara és el torn de la mo-
da, amb la col·lecció de peces 
i complements de gran quali-
tat Veraluna. Els productes de 
Veraluna són confeccionats a 
l’Índia per dues organitzacions 
compromeses amb els valors 
del comerç just: Creative Han-
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Amb el suport de la gran 
distribució
Hem aconseguit 116 milions 
d’euros, i això ha estat possible 
perquè hem introduït el comerç 
just a les màquines de vending, 
l’hostaleria, les empreses i al-
tres detallistes. Però, sobretot, 
ha estat gràcies a les grans 
cadenes de supermercats, un 
canal que va generar l’any 2013 
més del 35% del total de les 
nostres vendes. Per això, hem 
de donar les gràcies a Eroski-
Consum, la primera cadena de 
supermercats que va confiar 
en els nostres productes de 
comerç just, i també a Bon-
preu, Condis, Mercat, Caprabo, 
Alcampo, Carrefour, Sorli, Erco-
reca, Escale, Inpescasa, Sabe-
co, Intermarché i E.Leclerc, que 
han incorporat el comerç just 
als seus lineals.
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evoLuciÓ de Les vendes per canaLs de comerç just a oXfam intermÓn

Les nostres botigues de comerç just a espanYa

Hi ha 38 botigues Oxfam Intermón repartides per tot el territori estatal, on es poden adquirir productes d’alimentació, artesania, 
bijuteria i cosmètica, entre d’altres, tots produïts respectant sempre les regles del comerç just.

La comercialització dels nostres productes de comerç just a les grans cadenes de supermercats ha generat un increment substancial 
de les nostres vendes.

* Altres minoristes, associacions de productors, empreses, exportació, etc.

GRANADA

MÀLAGA

GANDIA

CASTELLÓ

VIGO

OVIEDO
SANTANDER

LOGRONYO

MADRID

TOLEDO

SEVILLA

MÚRCIA

ELX ALACANT

PALMA DE MALLORCA
VALÈNCIA

BILBAO

LLEÓ

BARCELONA

TARRAGONA
VILANOVA I LA GELTRÚ

LLEIDA

TERRASSA SABADELL

GIRONA
PAMPLONA

BURGOS

VALLADOLID

SALAMANCA
GUADALAJARA

SARAGOSSA

BADALONA

HUELVA

JEREZ DE LA 
FRONTERA

A CORUÑA

SANT SEBASTIÀ

Botigues de comerç just

Hostaleria + vending

Gran distribució

Altres vendes*
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grÀCIES...
aLs nostres ambaiXadors deL 
comerç just

Nora Gormezano obre la porta d’una de les 
nostres botigues de comerç just cada di-
lluns, dimecres i dijous a la tarda. Ho fa de 
manera voluntària, per explicar què és el 
comerç just i donar suport a les organitza-
cions que hi ha darrere de cada producte. I, 
entre molts altres motius, pels productors 
de Silence, de l’Índia.

“Quan algú compra una espelma de Silence, 
no puc deixar d’explicar-li les caracterís-
tiques d’aquest grup d’artesans, tots ells 
sords o amb algun tipus de minusvalide-
sa. Tinc un germà amb sordesa i sé què 
significa ser sord i sentir la necessitat 
de ser útil”, explica, i conclou: “Aquesta 
col·laboració m’ha aportat moltes coses. 
Senzillament, n’he après”.

aLs protagonistes deL comerç 
just

Durant aquests vint anys, hem conegut 
desenes de persones que es dediquen a 
l ’artesania i a l ’agricultura, que amb les 
seves mans han creat o han fet créixer 
productes que hem ofert a la ciutadania. 
Elles són les cares d’aquesta cooperació 
a través del comerç just que aconsegueix 
canviar vides.

ALDA ZARACHO
Paraguai

Productora de sucre sòcia de la cooperativa 
Manduvirá, que proporciona a tots els seus 
membres productors serveis de finança-
ment, atenció mèdica i suport educatiu

“Ara, gràcies al sucre que produïm a la 
cooperativa, tenim més ingressos i amb 
aquests diners podem fer moltes coses: in-
vertir una altra vegada en la finca, comprar 
algunes cosetes per a la casa... Abans no 
hi havia aquest petit progrés. A més, hem 
pogut crear un centre de salut. Jo sempre 
faig servir l’àrea d’oftalmologia, vaig sovint 
a l’oculista.”

GETTA DEVI
Índia

Brodadora de cuir per a Asha, una asso-
ciació que promou el benestar social i 
econòmic dels seus artesans i artesanes i 
els assegura salaris i condicions de treball 
dignes

“Tinc un compte corrent al banc i estic 
contenta de tenir independència econòmi-
ca. Crec que, si hi ha treball en el brodat 
del cuir, hi haurà més dones que puguin ser 
independents econòmicament.”

ELIAZAR BANHAGENIE
Uganda

Productor de cafè per a la cooperativa 
Ankole Coffee Producers Cooperative Union 
(ACPCU), que treballa en la millora de la pro-
ducció del cafè i de la seva comercialitza-
ció per tal que els camperols i camperoles 
puguin obtenir més beneficis

“Quan vaig fer 50 anys, em vaig formar en 
nous mètodes de conreu a través de la 
cooperativa i vaig participar en l’ús dels 
mètodes i tecnologies de conreu que em 
van canviar la vida. Abans de les forma-

cions, jo havia passat moltes dificultats, 
molts problemes. Després de millorar la 
meva formació, vaig escriure un llibre, ti-
tulat 50 anys malgastats. Aquest és el meu 
llibre, la història de 50 anys perduts fins 
que vaig aconseguir els coneixements i el 
suport necessaris per millorar la meva fin-
ca i la vida de la meva família.”

aLs consumidors de comerç just

Gràcies als qui ens heu donat suport du-
rant aquests vint anys mitjançant el con-
sum responsable a través del comerç just. 
Ara, gràcies a vosaltres, milers de petits 
productors i productores poden viure dig-
nament del seu treball.

Les teves compres, més justes?
Si tu també vols practicar un consum més 
just, pots anar a una de les nostres boti-
gues físiques, comprar a la nostra botiga 
online (http://tienda.OxfamIntermon.org) 
o buscar algun dels establiments comer-
cials que venen els nostres productes de 
comerç just, mitjançant l’enllaç següent:
www.OxfamIntermon.org/botigues
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La manera com es finança un Estat (qui paga i qui no, on i per quins conceptes) i en què es fan 
servir els diners públics (a qui afavoreixen la despesa i la inversió en polítiques públiques i amb 
quin objectiu es fan) determinen el nivell d’equitat i justícia d’una societat.

Text: Eva Moreno i Marisa Kohan, periodistes del Departament de Comunicació | Infografies: Francisco Poyatos / Oxfam Intermón

tANt tENS,  
tANt pAgUES?
fiscaLitat justa per una societat més equitativa 

eLs nostres informes

Font: Dades de Sustentia, basades en les memòries de l’Agència Tributària.

El que cada grup hauria de pagar
I el que veritablement paga

L'ESFORÇ FISCAL

PER ALS CIUTADANS
ÉS MÉS GRANCIUTADANIA

GRANS FORTUNES MULTINACIONALS

pimes
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tANt tENS,  
tANt pAgUES?
fiscaLitat justa per una societat més equitativa 

L ’informe Tant tens, tant pagues?, 
que vam publicar al mes de maig, 
establia les bases d’allò que a 
Oxfam Intermón entenem que és 

una fiscalitat justa, i ho feia en el moment 
en què el Govern central elaborava la refor-
ma fiscal que entrarà en vigor l’any 2015. 
Des de l’inici de la crisi econòmica, els ni-
vells de desigualtat no han deixat de créi-
xer a Espanya, fins al punt d’esdevenir el 
segon país més desigual de tot Europa, per 
darrere de Letònia. La crisi econòmica ha 
posat de manifest les fissures que hi ha en 
les estructures bàsiques de l’Estat: unes 
polítiques socials que no van ser capaces 
d’eliminar les bosses de pobresa estructu-
ral quan no hi havia problemes econòmics 
greus i generalitzats, i un sistema tributari 
que no recapta prou diners per reconduir 
aquestes polítiques i que, en canvi, afavo-
reix les persones que en tenen més.

La reforma fiscal engegada pel Govern de 
l ’Estat és una oportunitat històrica per 
capgirar aquesta situació i des d’Oxfam 
Intermón hem volgut aportar la nostra ex-
periència d’anys treballant amb organit-
zacions d’Amèrica Llatina en la posada en 
marxa de sistemes fiscals justos.

El document fa una crítica argumentada 
dels problemes que té la política fiscal 
espanyola actual i proposa un seguit de 
mesures per solucionar-los.

combatre eL frau, objectiu prioritari
Combatre l’evasió i l’elusió fiscals hauria de ser la prioritat 
de la nova política fiscal. Es calcula que, cada any, l’Estat 
deixa d’ingressar uns 59.500 milions d’euros a causa del 
frau, i que el 72% d’aquest frau el cometen grans empre-
ses i grans fortunes. I aquests dos actors es beneficien, a 
més, de maneres legals de no pagar la 
part que correspondria al bé comú. Els 
enormes beneficis fiscals de les grans 
corporacions fan que la seva tributació 
sigui extremadament baixa i les grans 
fortunes s’acullen a figures com la SI-
CAV, per les quals tributen a un tipus 
màxim de l’1%.

Malgrat tot això, la proposta de reforma 
que el Govern central ha posat sobre 
la taula va en la direcció contrària als 
plantejaments d’Oxfam Intermón i de la 
societat civil en el seu conjunt, ja que 
abaixa encara més el tipus nominal pel 
qual tributen les empreses i estableix 

una rebaixa de l’IRPF que deixarà l’Estat amb menys recur-
sos. Significarà això que es faran retallades més profundes 
en polítiques socials com ara l’educació, la sanitat o la coo-
peració al desenvolupament? La resposta més probable: sí.

recaptem poc i maLament

• La ciutadania, amb els seus salaris i el 
seu consum, aporta més del 90% dels 
ingressos totals que recapta l’Estat. Les 
empreses, el 10% restant. Les grans em-
preses, menys del 2%. Les famílies apor-
ten gairebé 50 vegades més que les grans 
empreses. 

• El nivell d’evasió fiscal a Espanya és dels 
més alts d’Europa. Segons dades dels 
tècnics d’Hisenda, el 72% d’aquesta eva-
sió la fan les grans empreses i les grans 
fortunes.

• La pressió fiscal a les grans empreses és 
excepcionalment baixa (arriben a pagar 
un 3,5% sobre els seus resultats comp-
tables) i 33 de les 35 empreses que perta-
nyen a l’Ibex 35 tenen filials en paradisos 
fiscals.

recomanacions per a una 
poLÍtica fiscaL justa

Recaptar amb justícia per recuperar l’estat 
del benestar, lluitar contra l’exclusió social 
i salvaguardar la solidaritat internacional 
haurien de ser els objectius principals de 
tota política fiscal. Aquests són els tres 
pilars fonamentals per aconseguir-ho:

• Incrementar la recaptació i redistribuir els 
diners per finançar un model de serveis 
públics i de protecció social de qualitat, 

sense que l’esforç recaigui injustament 
sobre els qui en tenen menys.

• Recaptar impostos d’una manera pro-
gressiva i equitativa, és a dir, fent que 
cada persona física o jurídica aporti en 
funció de la seva capacitat econòmica 
real.

• Combatre l ’evasió fiscal, sobretot fis-
calitzant les grans empreses que creen 
filials fantasma en paradisos fiscals per 
desviar beneficis i obligant les empreses 
a mostrar el màxim de transparència en 
la seva informació financera, en tots els 
països on operen, incloent-hi els para-
disos fiscals, que han d’estar clarament 
identificats.

Totes aquestes mesures contribueixen 
a disminuir la desigualtat sense frenar el 
creixement econòmic i garanteixen el fi-
nançament públic, suficient i estable dels 
serveis socials bàsics de qualitat i la pro-
tecció social dels grups de població més 
vulnerables. Una fiscalitat justa és un pilar 
imprescindible per aconseguir una societat 
més equitativa i cohesionada.

Es calcula que, cada any, 
l’Estat deixa d’ingressar 
uns 59.500 milions d’euros a 
causa del frau fiscal

Descarrega’t l’informe sencer a: www.OxfamIntermon.org/ca/que-fem/projectes/desigualtat/fiscalitat

QUI DEFRAUDA A ESPANYA I QUANT?

GRANS 
FORTUNES

MULTINACIONALS

pimes

milions d'euros milions d'euros

milions d'euros

milions d'euros

milions d'euros

AUTÒNOMS

CIUTADANIA
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VIAtJANt 
pEL pAíS DELS 
CoNtrAStoS

repÚbLica dominicana

A la República Dominicana hem vist autobusos atrotinats i mototaxis sense llums circulant 
al costat de cotxes que costen centenars de milers d’euros, carrers on s’acumulen les 
escombraries a pocs quilòmetres de platges d’aigües cristal·lines que prometen unes 
vacances de somni a turistes de tot el món i avingudes caòtiques on coexisteixen 
botigues de venda d’armes i grans salons de bellesa. Sis socis i sòcies han tingut 
l’oportunitat de veure el nostre treball en aquest país d’enormes contrastos, on la major 
part de la població viu sense llum, sense aigua potable, sense accés a la sanitat pública i 
amb una escolarització precària. 

Text: Laura Almà i María Pía Rodríguez, tècniques del Departament de Màrqueting d’Oxfam Intermón
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L a República Dominicana 
és un país ple de con-
trastos i d’injustícies, 
tal com vam tenir oca-

sió de comprovar durant el viat-
ge de col·laboradors a aquest 
país. Rosa Cañete, directora 
d’Oxfam Intermón a la República 
Dominicana, ens explicava que 
el 80% de la població no arriba 
a cobrir les seves necessitats 
de productes bàsics, que el 
subministrament d’electricitat 
és insuficient (tot i que les em-
preses proveïdores reben grans 
subvencions estatals) i que la 
majoria dels nens tenen ac-
cés a l’escola però el sistema 

educatiu és molt deficitari i els 
alumnes no adquireixen un nivell 
mínim d’aprenentatge (de fet, és 
el país amb pitjor rendiment es-
colar de tot Amèrica Llatina). 

Els protagonistes de cada pro-
jecte i de cada campanya ens 
van impactar per la seva tena-
citat, per la seva constància i 
per tots els canvis que estan 
aconseguint. Treballant sobre 
el terreny, participant de la 
gran “marea groga” per un mi-
llor finançament de l’educació, 
lluitant perquè es respectin 
els drets de les dones i els 
col·lectius LGBT o reivindicant 

millores per als pactes d’estat 
sobre fiscalitat i sobre com es-
tablir una llei energètica que 
promogui, d’una vegada, el de- 
senvolupament general del 
país. 

Van ser moltes les persones 
que ens van emocionar i que 
ens van donar esperança amb 
els seus testimonis. I, entre 
totes les persones que hi vam 
conèixer, cada soci ha seleccio-
nat la seva vivència més preua-
da, el testimoni que més l’ha 
impressionat. Aquí tenim els 
seus relats: 

A la República 
Dominicana, el 80% 
de la població no 
arriba a cobrir les 
seves necessitats 
de productes bàsics 
i el país té el pitjor 
rendiment escolar de 
tot Amèrica Llatina

© Laura Almà
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“La Patricia ens va 
contagiar el seu 
entusiasme per fer 
del seu districte un 
lloc més habitable”

nikoLai ivanov, vaLÈncia

“El que més m’ha impactat és 
la desigualtat, la pobresa, la 
misèria que hi ha al país. Me’n 
vaig amb ràbia, perquè veig que 
el Govern dominicà no intenta 
fer res per canviar-hi les coses 
i ajudar la població. Però, alho-
ra, me’n vaig content perquè he 
conegut exemples de superació 
com el de la Maribel, de la coo-
perativa de cacau Cooproagro. 
Aquesta dona és una autèntica 
líder, no només per la seva hu-
manitat sinó també per la seva 
professionalitat. Es veu que 
coneix personalment tots els 
productors i lluita fermament 
pels seus drets. Per a mi, un 
exemple de dona.”

aLeX pirard, barceLona

“M’ha agradat especialment el 
fet que Oxfam Intermón abordi 
els seus programes amb dues 
vessants: d’una banda, políti-
cament, reclamant els drets de 
la població, i de l’altra, de for-
ma concreta, treballant direc-
tament amb les persones (els 
camperols, els artesans i les 
persones que pateixen grans 

desigualtats a les zones més 
pobres de la ciutat). Recordo el 
primer barri que vam visitar, Los 
Guandules, on vam veure la cla-
veguera que divideix dues zones 
de cases i desemboca en un 
mar d’escombraries en el qual 
s’aboquen productes químics, 
olis, restes d’animals... Quan 
veus aquell paisatge et sents 
com si et donessin un cop de 
destral al cor. De les persones AMB ELS MÉS VULNERABLES DE 

LES ZONES URBANES 

Als marges del riu Ozama, a la 
capital, Santo Domingo, hi ha les 
zones més vulnerables i desafa-
vorides de la ciutat. Aquí, Oxfam 
Intermón dóna suport a orga-
nitzacions locals com Ciudad 
Alternativa i COPADEBA (http://
alternativa.ciudadinclusiva.
org), que lluiten i es mobilitzen 
per aconseguir millorar els barris 
més pobres i més insalubres. Un 
dels problemes principals que 
hi ha és la manca d’higiene i 
d’infraestructures que aju-
din a minimitzar els efectes de 
l’acumulació de deixalles de tot 
tipus habituals a les barriades 
situades a la vora del riu. Una de 
les millores que s’han aconse-
guit gràcies a la incansable llui-
ta d’aquestes associacions i a la 
pressió que s’ha exercit sobre el 
Govern del país ha estat cobrir la 
claveguera principal, amb la qual 
cosa es pot prevenir almenys 
una mica el contagi de malalties. 

ACONSEGUINT CONDICIONS DE TREBALL JUS-
TES GRÀCIES AL CACAU 

Cooproagro (www.cooproagro.org) és una 
cooperativa que treballa des del 1984 en la 
producció de cacau i ajuda els petits pro-
ductors a millorar les seves condicions de 
vida, oferint-los la possibilitat d’aconseguir 
un preu just pel seu producte i proporcio-
nant-los accés a educació, sanitat bàsi-
ca i infraestructures. Les comunitats de 
tots els productors de cacau que formen 
la cooperativa han vist com el fet d’unir-
se i coordinar-se per tal de comercialitzar 
el seu producte els ha permès obtenir un 
benefici econòmic i social més gran. Oxfam 
Intermón dóna suport als productors de la 
cooperativa mitjançant la venda de la seva 
xocolata de comerç just a les nostres bo-
tigues, la qual cosa fa possible que moltes 
d’aquestes persones puguin viure digna-
ment de la seva feina. 

que hi vam conèixer, em quedo 
amb el testimoni de la Patri-
cia, una de les coordinadores 
de Ciudad Alternativa, que ens 
va contagiar el seu entusias-
me per fer del seu districte un 
lloc més habitable, lluitant per 
fer arribar les infraestructures 
i els serveis a la gent i, sobre-
tot, treballant per combatre la 
desigualtat.”

© Nikolai Ivanov

© Laura Almà
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Vam conèixer la 
lluita de milers de 
joves descendents 
d’haitians nascuts 
a la República 
Dominicana que no 
tenen la ciutadania 
dominicana

AL COSTAT DELS IMMIGRANTS 
HAITIANS, UN COL·LECTIU OBLI-
DAT PEL GOVERN DOMINICÀ 

Les zones de l ’oest del país 
poblades per treballadors de 
la canya de sucre es conei-
xen en espanyol amb el nom 
de bateyes i estan poblades 
majoritàriament per haitians o 

carmen sáenZ de 
santamarÍa, madrid

“És fonamental que es treba-
lli per tal que les classes més 
desfavorides de la República 
Dominicana i els haitians, un 
col·lectiu immigrant amb una 
gran presència a l ’il la i els 
drets dels quals són vulne-
rats, sàpiguen com actuar de 
manera conjunta per reclamar 
els seus drets i aconseguir les 
seves reivindicacions. Em que-
do amb la imatge de la Ramona 
ensenyant-nos el seu hort. Em 
va captivar la força que ens va 
demostrar per unir no només 
la seva família sinó tota la co-
munitat. Ens va ensenyar què 
són la generositat i l’esperit de 
superació. Em va sorprendre la 
seva gran força interior.”

© Conchita Navarro

fLor deLi, protagonista 
deL darrer nÚmero de La 
nostra revista
“¡Quina cosa més lletja!” és el primer que va dir la 
Flor Deli, amb falsa modèstia, quan es va veure a 
la portada de la revista que li va lliurar la Conchita. 
Després de la sorpresa i de les inevitables fotos, 
ens va acompanyar a veure els refugis que s’han 
construït per posar fora de perill els animals de 
tota la comunitat. La Flor Deli viu de la venda de 
llet i no pot córrer el risc que els seus animals 
se’ls emporti el riu, o el vent, com ja va passar amb 
una de les seves tres vaques. Els refugis es van 
construir en un solar on el riu, per molt que creixi, 
no pot arribar. Allà sempre hi ha aigua i fenc. Una 
solució senzilla, ideada entre tots, que va neces-
sitar un estudi, organització i negociacions entre 
els veïns. Ara, se sent tranquil·la i molt orgullosa 
de tot el que s’ha aconseguit.

© Josep Maria

descendents d’haitians. Són 
zones rurals molt pobres que 
es veuen enormement afec-
tades pel canvi climàtic, com 
va succeir, per exemple, amb 
la crescuda del llac Enriquillo 
o amb l ’huracà Sandy, ara fa 
dos anys. En aquestes zones, 
Oxfam Intermón, juntament amb 
organitzacions locals com CE-

DESO (www.cedeso.org), dóna 
suport als líders de les comuni-
tats amb un programa d’higiene 
i sanejament, transmetent-hi la 
importància de la prevenció de 
malalties i millorant les condi-
cions de vida d’aquestes zones 
rurals tan desfavorides. 
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concHita navarro, 
barceLona

“En Beneco m’ha arribat al cor. 
M’ha semblat una persona amb 
una vibració molt positiva, amb 
molta força. Em va trencar el 
cor quan ens va explicar tots 
els problemes que havia tingut, 
i com va aconseguir tirar enda-
vant, formar-se i ajudar la seva 
gent. D’altra banda, si he de dir 
quin és l’aspecte que jo desta-
caria del treball que Oxfam In-
termón fa al país, em decanto 
per la tasca educativa, perquè 
si els infants i els joves no ac-
cedeixen a una bona educació, 
difícilment es podrà combatre 
mai la desigualtat.”

TREBALLANT PER LA IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS ENTRE ELS 
JOVES 

CEDESO, l’organització que diri-
geix en Beneco, ha participat en 
diverses activitats de desen- 
volupament rural i reducció de 
riscos davant els fenòmens 
naturals comuns a la zona, des 
de campanyes d’higiene i sa-
nejament fins a la instal·lació 
d’horts familiars. Quan hi vam 
arribar, estaven impartint un 
curs de comptabilitat a un grup 
de joves de la zona, alguns 
dels quals universitaris. Tam-
bé ofereixen cursos de bàr-
man i de rebosteria, per donar 
més oportunitats d’ocupació o 
autoocupació. 

© Conchita Navarro

ESpErANÇA 

CANVI 
DESCoBrIMENt grAtItUD 

proACtIVItAt 

CoNSCIENCIACIÓ pASSIÓ 

AprENENtAtgE  INoBLIDABLE  

INCrEÏBLE 
CoMproMíS 

DEDICACIÓ 

abans de deiXar eL paÍs enrere, vam demanar aLs sis socis i aLs seus acompanYants que 
intentessin definir amb una Única parauLa tot eL que Havien viscut. aiXÒ és eL que ens van dir: 

© Laura Almà / Oxfam Intermón

18



Revista Oxfam Intermón  |  Setembre 2014  |  repÚbLica dominicana  | 

Més informació a: www.OxfamIntermon.org/viatgecollaboradors

virginia garcÍa, madrid

“M’ha impactat moltíssim el tes-
timoni d’en Manuel, del Centro 
Bonó, i com s’implicava en els 
problemes d’integració i de docu-
mentació a què han de fer front 
els haitians i els seus descen-
dents nascuts a la República Do-
minicana. De fet, és un problema 
que no l’afecta directament, per-
què ell no és haitià ni té família 
haitiana, però tot i així s’ha invo-
lucrat en cos i ànima en la defen-
sa dels drets d’aquest col·lectiu.”

LLUITANT PELS DRETS DE LA 
POBLACIÓ DAVANT LES INSTI- 
TUCIONS 

Centro Bonó (http://bono.org.do) 
és el nom d’una de les organit-
zacions socials locals amb què 
Oxfam Intermón desenvolupa 
el seu programa “Democràcia i 
ciutadania”. Aquest programa 
té com a objectiu impulsar can-
vis en les polítiques públiques, 
sempre mitjançant la partici-
pació activa dels ciutadans, en 
funció de les seves necessitats 
reals, i dóna suport a campa-

nyes que han esdevingut fites 
en la història del país, com ara la 
que va aconseguir que es des-
tini un 4% del PIB a educació, la 
que exigeix impostos equitatius 
que serveixin perquè la riquesa 
del país beneficiï tota la pobla-
ció o les que hi ha en marxa per 
defensar drets específics de 
les dones. En Manuel ens va 
explicar, a més, com acompa- 
nyen en la seva lluita a milers de 
joves descendents d’haitians 
nascuts a la República Domini-
cana que no poden accedir a la 
ciutadania dominicana i tenen 
serioses dificultats d’integració 
en el país. 

© Virginia García

“Vaig gaudir molt 
xerrant amb la Rita i 
veient el seu interès 
per aprendre coses 
noves, com quan li 
vaig suggerir una 
manera d’aprofitar 
les fulles de les 
pastanagues”

pedro pabLo váZqueZ, 
cájar (granada)

“La persona que més em va fas-
cinar va ser la Rita. Per la seva 
energia contagiosa i la seva ca-
ra de felicitat. La recordo com 
una dona molt orgullosa del 
seu hort; era magnífic veure-
la allà, amb tota la comunitat 
envoltant-la. Quan, tot xerrant, 
li vaig fer algun suggeriment 
(com ara aprofitar les fulles de 
les pastanagues), es va mos-
trar molt atenta, amb ganes 
de conèixer altres opinions i 
d’aprendre coses noves. Tam-
bé va comentar amb picardia 
que ella és promotora de salut, 
incloent-hi la salut reproducti-
va, i després va afegir: ‘Que no 
em sentin els homes, que això 
no els agrada...’.” 

MÉS CAPACITAT DE RESISTÈNCIA 
DAVANT ELS HURACANS 

La Rita és una de les dones que 
han participat en el procés de 
recuperació i enfortiment de les 
comunitats rurals de les pro-
víncies del sud i el sud-oest del 
país després del pas de l’huracà 
Sandy. Durant els pr imers 
mesos, l’actuació d’Oxfam In-

termón es va centrar a proveir la 
població d’aigua potable i pro-
moure els bons hàbits d’higiene 
per tal de prevenir-hi el còlera 
i altres malalties contagioses. 
Després s’hi van introduir acti-
vitats que preparen la població 
per resistir millor l’arribada de 
nous huracans o altres fenò-
mens naturals devastadors i per 
recuperar-se’n ràpidament. Els 

horts construïts al costat de les 
cases són una font d’aliments 
saludables, disponibles tot 
l’any i que es poden intercan-
viar amb els veïns per altres ali-
ments (com ara llet o carn). Es 
van construir mitjançant el tre-
ball comunitari i sota la direcció 
de tècnics especialitzats. El se-
güent pas serà posar en marxa 
un banc de llavors. 

© Conchita Navarro

En Joseba i en David es dediquen a la captació de socis per 
a Oxfam Intermón. Es van afegir al viatge de col·laboradors 
per conèixer de prop els projectes que desenvolupem. 
Aquesta experiència els ajudarà a transmetre la nostra 
manera de treballar, saber com són les persones que es 
beneficien dels nostres projectes i sentir que el seu tre-
ball té sentit perquè, dia a dia, s’aconsegueixen grans 
canvis en les vides de milers de persones.* 

joseba navarro, paÍs basc 
Gràcies a aquest viatge podré explicar amb més cla-
redat als futurs col·laboradors d’Oxfam com són de 
crucials les seves aportacions, i podré transmetre als 
companys que treballen amb mi la importància que té, 
per als milers de persones que participen dels projec-
tes, que continuem al peu del canó dia rere dia. 

david borrás, vaLÈncia 
Poder veure els projectes i conèixer les persones que 
hi ha al darrere dels números és apassionant. Veu-
re com gràcies a la nostra tasca i al treball d’Oxfam 
s’aconsegueixen millores és molt satisfactori. Perso-
nalment, he gaudit molt del viatge, i ara valoro molt 
més la meva vida, la meva situació personal i la meva 
feina. Estic orgullós de ser captador d’Oxfam i formar 
part del seu entramat. 

* EL VIATGE D’EN JOSEBA I EN DAVID HA ESTAT FINANÇAT PER LES 
EMPRESES ON TREBALLEN: APPCO I TASK FORCE. 

una bauLa fonamentaL en 
una LLarga cadena de canvis 
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tErrA I FUtUr pEr ALS 
JoVES CAMpEroLS DEL 
pArAgUAI

E l Paraguai és el país 
que té l’accés a la ter-
ra més desigual del 
món. El 80% de la terra 

és a les mans del 2% dels propie- 
taris, una petita elit que ha vist 
en el cultiu de la soja una font 
de beneficis infinita. Beneficis 
sobretot per a les seves butxa-
ques, perquè la soja s’exporta 
a l’estranger, gairebé no cal mà 
d’obra per conrear-la i està gra-
vada amb poquíssims impostos. 

Els beneficis són tan grans que 
el 80% de les terres de conreu 

oXfam en acciÓ

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

del país ja estan ocupades per 
aquest gra transgènic, un con-
reu que s’ha duplicat durant 
l’última dècada, encara que no 
serveixi per alimentar la pobla-
ció local i es faci servir sobretot 
per sustentar el bestiar de l’al-
tre costat de l’Atlàntic. De fet, el 
Paraguai ja és el quart productor 
mundial de soja, per darrere d’Ar-
gentina i el Brasil, malgrat ser un 
país infinitament més petit. 

La LLuita per La terra
Conseqüència de tot plegat: 
la immensa majoria dels petits 

camperols i camperoles no te-
nen prou terra per produir i es 
veuen obligats a emigrar a la ciu-
tat, sobretot el jovent. En aquest 
context, 260 famílies sense ter-
ra del municipi de Curuguaty (la 
majoria, menors de 25 anys) es 
van instal·lar en els terrenys pú-
blics de Marinakue i van iniciar 
els tràmits perquè l’Estat els els 
donés (seguint els mecanismes 
legals vigents, que estableixen 
que les terres públiques s’han 
de destinar a la petita agricul-
tura). Però un ric empresari local 
que tenia 70.000 hectàrees en 

aquesta zona considerava que 
les 2.000 hectàrees que dema-
naven els camperols eren seves 
i va aconseguir, de manera frau-
dulenta, que un jutjat ordenés 
que els desallotgessin. 

Un funest 15 de juny del 2012, 
250 policies antidisturbis van 
entrar a Marinakue per expulsar 
els 50 camperols que havien 
acampat a la finca per reivindi-
car-hi el seu dret a un tros de 
terra per conrear. “Quan els vam 
veure arribar, ens vam espantar 
molt. Entre nosaltres hi havia 

Al Paraguai, la terra és un bé acaparat per les elits, que cada vegada més aposten per conrear-hi 
soja. En aquest context, les famílies camperoles com les de Curuguaty han de lluitar de valent 
per poder conrear aliments. Des d’Oxfam Intermón hem llançat una campanya internacional que 
demana al president d’aquest país llatinoamericà que aposti per la gent del camp i, per tant, pel 
futur del seu país.  Text: Laura Hurtado, periodista del Departament de Comunicació
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Alcides Ramón Ramírez Paniagua 
és un dels dotze camperols 
imputats per les morts que es van 
produir durant un desallotjament 
policial dels sense terra. L’Alcides 
va estar en vaga de fam a la presó 
fins que el van posar en arrest 
domiciliari. Ara no pot treballar ni 
sortir de casa.

dones i nens i no enteníem res”, 
explica Dolores Peralta, que ho 
va viure en primera persona. Es 
va iniciar un tiroteig, va haver-hi 
una estampida de gent, crits 
barrejats amb el soroll de l’he-
licòpter que sobrevolava el lloc. 
El desallotjament es va saldar 
amb onze camperols i sis poli-
cies morts, per la qual cosa és 
conegut com la “massacre de 
Curuguaty”. Els fets van adoptar 
tints polítics, ja que van provo-
car la destitució de l’aleshores 
president, Fernando Lugo. Ja 
han passat dos anys des del 
desallotjament i les famílies de 
Curuguaty continuen sense ter-
ra, per bé que no han deixat de 
reclamar allò que, segons esta-
bleix la llei, hauria de ser seu. 

Des d’Oxfam Intermón donem 
suport a aquestes famílies i a 
les més de 40 organitzacions 
de la societat civil paraguaiana 
(que formen l’anomenada Arti-
culación por Curuguaty) a l’hora 
de reclamar al president del Pa-
raguai, Horacio Cartes, que lliuri 
a les famílies camperoles desa-
llotjades les terres públiques de 
Marinakue.

Aquest cas és un exemple de 
la lluita dels pobres enfront de 
les grans empreses de la soja. 
L’Estat no ha de governar per a 
les elits que s’apropien dels re-
cursos públics amb l’objectiu de 
generar recursos privats, sinó 
afavorir tots els ciutadans, es-
pecialment els més joves, per 
tal que es puguin desenvolupar.  
Moltes d’aquestes persones viuen 
al camp i, per a elles, disposar de 
terra és sinònim de tenir futur. 

Més informació a:
www.OxfamIntermon.org/ca/ 
campanyes/projectes/
curuguaty

Per què hem organitzat una campanya so-
bre el cas de Curuguaty?
A Oxfam fa dos anys que estem denun- 
ciant el greu problema de l’acaparament de 
terres a molts dels països de l’Amèrica Lla-
tina. Curuguaty és un exemple clar del que 
signifiquen la desigualtat, la concentració 
de recursos i l’acaparament de terres. Les 
terres que reclamen els camperols de Cu-
ruguaty són recursos públics que l’Estat ha 
de destinar a la reforma agrària (segons diu 
la mateixa Constitució) i, no obstant això, 
estan en mans privades.

Quin és l’objectiu final d’aquesta campa-
nya?
El Paraguai és un dels països amb una 
concentració de terra més gran i aquesta 
desigualtat afecta especialment els joves, 
que es veuen expulsats del seu territori i 
obligats a convertir-se en mà d’obra barata 
o a abandonar el camp per acabar malvivint 
a les ciutats o a altres països. A Oxfam In-
termón creiem que aquesta realitat ha de 
canviar. Creiem que els estats estan obli-
gats a vetllar pels drets de tots els seus 
ciutadans, i no només pels d’uns pocs que 
tenen més poder econòmic i polític. Si con-
tribuïm a canviar la situació de les famílies 
de Curuguaty i aconseguim plegats que 
es faci justícia, haurem fet un pas més en 
aquesta estratègia global de canvi.

Quina capacitat de pressió tenim les per-
sones que donem suport a la campanya des 
d’Espanya?
El context internacional és cada vegada 
més complex, però la globalització i les 

eines digitals ens ajuden a estar més ben 
comunicats entre nosaltres. Si a Espanya, 
o a qualsevol altre lloc del món, la ciu-
tadania es pronuncia públicament sobre 
Curuguaty, és molt probable que la seva 
opinió arribi als decisors polítics que han 
d’atendre el cas i actuar-hi. Tenim capaci-
tat d’influència i l’hem d’exercir.

Es fan campanyes de pressió entre la ciu-
tadania al Paraguai per a aquest cas?
Per descomptat. Oxfam Intermón no ha 
començat aquesta campanya des de ze-
ro. Aquest cas el van iniciar les mateixes 
famílies de Curuguaty que ara fa ja més de 
vuit anys van decidir reclamar el seu dret a 
una vida digna a través de l’accés a la terra 
pública de Marinakue. Més tard es van su-
mar a la seva lluita moltes organitzacions i 
moviments socials del país, i a aquest pro-
cés ens vam unir nosaltres. Treballem en 
aliança amb actors nacionals i locals; no 
els substituïm o anul·lem, sinó que els do-
nem suport i contribuïm a les seves lluites.

Quina relació té aquesta campanya amb la 
que vam engegar a Polochic (Guatemala) 
l’any passat?
Totes dues formen part de la nostra es-
tratègia de denúncia contra l ’accelerat 
procés d’acaparament de terres que es 
dóna a molts països de l’Amèrica Llatina i 
a altres regions del món. La concentració 
dels béns naturals, entre els quals la terra, 
en poques mans és un exemple clar de la 
desigualtat que hi ha a la regió. Països com 
ara el Paraguai, Guatemala o Hondures són 
exemples clars d’aquesta desigualtat, que 
impacta en la vida de milers de persones 
que viuen a l’àrea rural però que no veuen 
respectat el seu dret a la terra i al territori. 

Què hem après de Polochic que haguem 
aplicat ara?
Polochic ens ha deixat molts aprenen-
tatges. En podem destacar la voluntat de 
desenvolupar aliances des del primer mo-
ment amb les famílies afectades i amb les 
organitzacions locals. Aquest treball ens 
dóna més força i capacitat de canvi. També 
en aquesta ocasió hem buscat un cas que 
connectés amb la realitat local, nacional i 
regional, que posés en el debat públic la 
necessitat que els estats tinguin políti-
ques que respectin i defensin el dret de 
les poblacions camperoles i rurals a decidir 
sobre el territori on viuen.

entrevista a... raqueL cHeca, RESPONSABLE DE LA CAMPANYA  
JOVES SENSE TERRA = TERRA SENSE FUTUR

“Tenim capacitat d’influència  
i l’hem d’exercir”
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sudan deL sud
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SIS MESoS 
SENSE pAU 
AL SUDAN 
DEL SUD
Al Sudan del Sud continuen comptant morts i 
patint les conseqüències d’un conflicte intern 
que està causant un patiment enorme a la 
població. El passat mes de juny es van complir 
ja sis mesos des que va esclatar la violència al 
país més jove del món. En aquest breu període, 
els enfrontaments s’han cobrat milers de vides 
i han destruït els mitjans de subsistència de 
milions de persones. I és que la població civil és 
la que més pateix per culpa dels enfrontaments 
armats entre les tropes que donen suport 
al president, Salva Kiir, de l’ètnia dinka, i els 
soldats lleials a l’exvicepresident, Riek Machar, 
de l’ètnia nuer. 
Text: Júlia Serramitjana, periodista del Departament de 
Comunicació
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E ls enfrontaments han provocat 
el desplaçament de més d’un 
milió de persones, que s’han vist 
obligades a abandonar les seves 

llars i s’han quedat sense mitjans propis 
per alimentar-se. Una gran part de la po-
blació no ha pogut sembrar quan tocava, i 
al setembre no podran collir res. Es preveu 
que l’escassetat d’aliments s’allargarà fins 
a mitjan 2015.

Amb l ’època de pluges al punt àlgid, la 
situació no ha deixat d’empitjorar, ja que 
està dificultant enormement la distri-
bució de menjar per part de les agències 
humanitàries. 

Però, a més de la manca de menjar i la vio- 
lència, la població s’enfronta a una al-
tra amenaça: el còlera. El brot d’aquesta 
malaltia altament contagiosa es va de-
tectar a Juba, la capital del país, a mitjan 
maig i, tot i que les mesures de prevenció 
i tractament són senzilles, les vides de 
milers de persones corren perill a causa 
de la falta de finançament per a aquesta 
emergència. 

Les organitzacions humanitàries que tre-
ballen a la zona s’esforcen per arribar a to-
ta la gent i cobrir-ne les necessitats més 

bàsiques: aigua, menjar i sostre. Però els 
reptes són enormes. La inseguretat provo-
cada per la guerra i l’inici de la temporada 
de pluges, que bloqueja els accessos per 
carretera, dificulten enormement el treball 
que s’hi fa. A això, cal afegir-hi la manca de 
fons. L’ONU ha demanat a la comunitat in-
ternacional 921 milions d’euros per respon-
dre a aquesta emergència, però els fons no 
arriben i ara per ara resulten insuficients.

El Programa Mundial d’Aliments (PMA) 
proporciona ajuda alimentària a més de 
500.000 persones a tot el país. Va co-
mençar distribuint aliments en els cam-
paments que l’ONU té a les ciutats princi-
pals, però actualment tracta d’arribar a les 
persones que han fugit a altres llocs, com 
ara el camp de desplaçats de Mingkaman, 
a causa de les enormes necessitats que 
cal cobrir.

A més, gairebé un milió dels sudsudane-
sos que han hagut d’abandonar les seves 

La magnitud de mingkaman

Les persones que arriben aquí ho han 
perdut tot pel camí. Mingkaman, al nord 
del país, és el camp de desplaçats més 
gran del Sudan del Sud. Acull més de 
100.000 persones, que hi arriben a la re-
cerca de seguretat i aliments, i aquesta 
xifra no para de créixer. Abans de l’inici 
del conflicte, Mingkaman tenia uns 7.000 

habitants. Ara aquesta xifra correspon 
a les persones que hi arriben cada set-
mana. Aquesta gran extensió de terreny 
situada al costat del riu Nil, repleta de 
llars temporals improvisades, ha esde-
vingut una de les imatges més increïbles 
i dantesques que es poden veure al Su-
dan del Sud.

Set dels deu milions 
d’habitants d’aquest 
país sofriran inseguretat 
alimentària si no s’hi actua  
a temps 
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El camp de Mingkaman acull 100.000 
desplaçats, principalment de l’ètnia 
dinka, que han fugit dels enfrontaments 
violents a l’estat de Jonglei i necessiten 
aigua, menjar i un sostre sota el qual 
refugiar-se.
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fugir a països veïns
A causa de la inseguretat que viu el país, 
moltes persones han fugit més enllà de 
les pròpies fronteres per posar-se fora 
de perill. Però la situació dels refugiats 
sudsudanesos als països veïns també 
es deteriora mentre el conflicte no se 
soluciona. Al nord d’Uganda, on des del 
desembre han arribat 112.000 perso-
nes escapant del conflicte, les pluges 
estan incrementat el risc de contreure 
el còlera i altres malalties. Així mateix, 
250.000 persones han buscat refugi al 
Sudan, Etiòpia i Kenya.

cases per culpa de la violència no han 
pogut sembrar. Això significa que al se-
tembre no tindran res per collir. Segons 
l ’ONU, set dels deu milions d’habitants 
d’aquest país africà sofriran inseguretat 
alimentària al final de l’any si no s’hi actua 
a temps.

La situació encara pot empitjorar més. Les 
dificultats alimentàries, les precàries con-
dicions de vida de la població, la temporada 
de pluges i el còlera configuren un panora-
ma descoratjador.

L’impacte deL confLicte en Les 
dones
En aquest conflicte, com en molts d’altres, 
les dones s’emporten la pitjor part. 

En les guerres, les dones són una peça 
clau dins les famílies: hi tenen un paper 
primordial de protecció i estabilitat. Amb 
els marits morts o lluitant al front, moltes 
d’elles, soles i amb diversos fills i filles al 

seu càrrec, són les responsables de buscar 
i preparar el menjar i l’aigua, de garantir a la 
família un sostre sota el qual protegir-se i 
de tenir cura de les persones grans i dels 
nens i nenes.

El 84% de les dones del Sudan del Sud són 
analfabetes i la majoria no tenen prou co-
neixements per poder incorporar-se al mer-
cat laboral, que és gairebé inexistent, i això 
fa que hagin de dependre dels marits (la 
situació és encara més dramàtica per als 
milers de vídues que deixa la guerra).

Però, a més, en les situacions de conflicte 
com la que viu actualment el Sudan del Sud, 
les dones, siguin de l’ètnia que siguin, són 
utilitzades com a arma de guerra, víctimes 
de violacions, humiliacions i assassinats. 
Així ho explica Edmund Yakani, de CEPO, una 
organització sudsudanesa defensora dels 
drets civils, que està documentant, entre 
altres coses, l’impacte que el conflicte té 
entre les dones.

Els dos bàndols enfrontats són conscients 
del paper que elles tenen com a cuidadores 
i garants de l’estabilitat dins de les seves 
comunitats i, per això, com explica Yakani, 
són atacades sistemàticament. Elles, que 
són les principals encarregades de mante-
nir la vida, es converteixen, paradoxalment, 
en víctimes de la violència i la mort en una 
guerra dirigida per homes.

Més informació a:
www.OxfamIntermon.org/ca/que-fem/
accio-humanitaria

Vols col·laborar amb el Sudan del Sud? 
www.OxfamIntermon.org/sudandelsud
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tEStAMENt 
SoLIDArI oNLINE

o xfam Intermón i Testamenta hem arribat a 
un acord per facilitar, a totes les persones 

que vulguin llegar a favor d’Oxfam Intermón, la 
gestió en línia del seu testament.

Per tal que el teu testament sigui vàlid, cal 
que el facis davant notari. Mitjançant el web 
www.testamenta.com pots guanyar temps i 
fer els tràmits previs d’una manera més sen-
zilla, en quatre passos:

1. Emplenes un formulari. 

2. Un advocat redacta el teu testament.

3. Un cop has aprovat el text, Testamenta et 
reserva cita amb el notari.

4. Signes el testament davant el notari que 
tu triïs.

Si tens pensat fer testament i deixar un llegat o 
herència solidaris a la nostra organització, en-
tra a www.testamenta.com i fes clic a sobre del 
logotip d’Oxfam Intermón, que veuràs a la part 
inferior de la pàgina. 

Si vols més informació, contacta amb nosaltres 
i sol·licita’ns la guia d’herències i llegats:

• Per correu electrònic:  
legados@OxfamIntermon.org

• Per telèfon: 902 330 331

• Per carta: Llegats Oxfam Intermón, Gran 
Via de les Corts Catalanes, 641, 08010 
Barcelona

També pots descarregar-te la guia des del 
nostre web: www.OxfamIntermon.org/llegats.

entitats

Ara pots començar a tramitar el teu 
testament a través d’Internet amb 
Testamenta.com, per continuar 
lluitant contra la pobresa fins i tot 
quan ja no hi siguis.
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D es d’Oxfam estem treballant a les pro-
víncies de Cebu, Leyte i Samar. Fins 

ara, hem proporcionat kits d’higiene, ser-
veis de sanejament, ajuda econòmica en 
efectiu, kits per potabilitzar l’aigua, llavors 
d’arròs, material de refugi i kits per a do-
nes embarassades. També hem dut a ter-
me accions formatives sobre higiene i hem 
eliminat runa i residus. Així mateix, amb la 
col·laboració del Departament de Salut de 
Tacloban, estem ajudant a evitar el contagi 
de malalties com el dengue o la malària.

El tifó es va emportar collites d’arròs, co-
coters i barques de pesca, i amb això es 
van accentuar les dificultats per conrear 
aliments i guanyar-se un sou. Per això, 
també estem donant suport a les comu-
nitats pesqueres i als productors de coco 
(especialment, a les dones), els mitjans de 

FILIpINES, MESoS DESprÉS 
DEL tIFÓ hAIyAN 

quÈ Hem aconseguit

El 8 de novembre del 2013, el tifó Haiyan va sembrar el caos a les Filipines. El desastre va assestar 
un doble cop als habitants d’aquest país: a curt termini, més de 14,1 milions de persones van 
necessitar assistència immediata per sobreviure; però, a més, va enfonsar encara més en la 
pobresa i els deutes a milions de persones que van perdre els seus mitjans de vida i de treball.  
Text: Sandra Cava, tècnica del Departament de Comunicació

Christopher Acosta utilitza un dels sortidors d’aigua instal·lats per Oxfam Intermón.

de vida dels quals van quedar destruïts pel 
tifó. El nostre objectiu és proporcionar-los 
un capital inicial perquè puguin emprendre 
petits negocis, així com xarxes, estris de 
pesca, llavors i fertilitzants.

La majoria de les persones damnificades 
continuen vivint en condicions molt pre-
càries. Moltes d’elles han utilitzat materials 
per reconstruir les seves cases i d’altres 
viuen en simples tendes de campanya a la 
mercè de les tempestes i les pluges. Ara 
és el moment de donar suport a llarg ter-
mini a les persones afectades per tal que 
puguin incrementar els seus ingressos i 
aconseguir, així, que no hagin de dependre 
de l’ajuda humanitària.

Més informació a:
www.OxfamIntermon.org/filipines

IMELDA ESGANA,  
PEIXATERA

“amb eL pas deL tifÓ, 
ens vam quedar 
sense res” 

“Amb el pas del tifó, ens vam 
quedar sense res; les barques 
estaven destruïdes. Moltes grà-
cies de tot cor a Oxfam. Estic 
molt contenta per haver rebut el 
seu suport. Gràcies als donants. 
Gràcies, gràcies, gràcies”, re-
peteix Imelda Esgana, peixate-
ra participant en un programa 
d’Oxfam de reconstrucció de 
barques a l’illa de Bantayan, al 
nord de la província de Cebu. 

©
 Oxfam

© Oxfam
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Sabem que la desigualtat és evitable, que 
és una qüestió de prioritats polítiques. 
Com es pot canviar la situació actual?
En el nostre treball sobre la desigualtat, 
ens centrem en la bretxa, cada vegada 
més gran, que hi ha entre les persones 
riques i els milers de milions de persones 
pobres. Això no només té a veure amb qui 
té més diners a la butxaca. La desigual-

entrevista a Winnie bYanYima, directora eXecutiva d’oXfam internacionaL

“La redistribució no amenaça el 
creixement econòmic, sinó que 
l’afavoreix”
Nascuda a Uganda el 1959, aquesta enginyera i diplomàtica és una fervent activista, defensora 
dels drets humans i reconeguda experta en drets de les dones. Winnie Byanyima dirigeix Oxfam 
Internacional des del maig del 2013 i en l’entrevista que aquí presentem ens transmet la seva 
visió de la desigualtat econòmica i del treball d’Oxfam relacionat amb aquest tema. 
Text: Eva Moure, periodista del Departament de Comunicació

tat també està relacionada amb l’accés al 
poder polític, a bons llocs de treball, a la 
justícia, la seguretat, l’alimentació, la ter- 
ra i altres recursos valuosos, com ara la 
salut o l’educació. No es pot acabar amb la 
pobresa i el sofriment sense que hi hagi un 
esforç conjunt per construir societats per 
a la majoria i no únicament per a uns pocs 
afortunats. Des d’Oxfam pensem que, atu-

rant l’exclusió social, el desequilibri i l’ús 
abusiu del poder, canviarem la situació de 
pobresa i injustícia que pateixen moltes 
persones, la qual cosa va més enllà d’una 
simple manca d’ingressos. 

En què es concreta la bretxa entre rics i 
pobres?
A massa països, la concentració de la ri-

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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quesa permet que les elits augmentin 
el seu poder per sobre dels governs i les 
polítiques d’un país. Els governs esdeve-
nen vehicles on els rics i els poderosos 
aconsegueixen els seus propis interes-
sos en detriment de la societat. Aquesta 
tendència està empitjorant actualment, i 
per això cada vegada veiem més exemples 
d’empreses multinacionals que no paguen 
els impostos de manera equitativa (els im-
postos aportats per les grans empreses 
s’han reduït a la meitat en els últims trenta 
anys arreu del món); paradisos fiscals que 
ho són només per a uns pocs privilegiats; 
terra i recursos naturals acaparats per les 
elits; i serveis públics privatitzats, com és 
el cas de la sanitat i l’educació. Per contra, 
cada vegada hi ha més càrregues fiscals i 
retallades en els serveis públics, que afec-
ten negativament la ciutadania. 

Espanya és el segon país amb més desi-
gualtat d’Europa. Aquesta dada ha impac-
tat moltes persones del nostre país. 
A Espanya, els plans d’austeritat imposats 
com a conseqüència de la crisi financera 
han reduït els serveis públics, i al mateix 
temps han augmentat la pressió fiscal so-
bre els grups d’ingressos baixos i mitjans, 
mitjançant impostos sobre els ingressos i 
el consum, com l’IVA. Mentrestant, les em-
preses multinacionals evadeixen impostos 
i contribueixen amb poc més del 2% de la 
recaptació tributària, mentre que les fa-
mílies en paguen el 91,8%. Malgrat això, el 
Fons Monetari Internacional (FMI) i la Unió 
Europea (UE) continuen insistint que caldria 
apujar l’IVA i abaixar l’impost de societats.
És el cas d’Espanya però també de molts 

altres països que defensen la idea que 
carregant els rics amb menys impostos es 
potenciarà la societat del benestar, per-
què el creixement econòmic, el benefici i 
l’eficiència tendeixen a repartir també la ri-
quesa entre els de baix. Aquest experiment 
de dècades no només ha fracassat sinó 
que ha produït l’efecte contrari, com podem 
veure avui dia. En canvi, quan els governs 
intervenen per redistribuir la riquesa i oferir 
un accés més assequible i millor a l’atenció 
sanitària i l’educació, aconsegueixen molt 

més èxit en la lluita contra la desigualtat. 
La redistribució no amenaça el creixement 
econòmic, sinó que l’afavoreix, ja que ajuda 
a reduir la desigualtat. 

Com afecta la desigualtat global a les 
dones? 
És evident que hi ha una diferència con-
siderable en les condicions econòmiques i 
les oportunitats entre homes i dones. Les 
dones ocupen un percentatge més gran de 
llocs de treball pitjor remunerats i insegurs, 
i la diferència de salaris és tan gran que, 
si es continua al ritme actual, trigarem 75 

anys a aconseguir la igualtat de salari per 
una mateixa feina. Les dones tenen a gai-
rebé tot el món la responsabilitat d’ocupar-
se d’altres persones i estan subjectes a les 
lleis i pràctiques que limiten la propietat 
dels actius i la riquesa. La desigualtat de 
gènere condueix a la pobresa i soscava el 
creixement econòmic. Per això és important 
que promoguem oportunitats i l’accés a un 
treball digne per a les dones, i que fomen-
tem la influència de les dones i la seva pre-
sa de decisions en relació amb els mercats, 
les polítiques i la despesa familiar. 

Pots posar un exemple concret que ens 
mostri de quina manera es pot pal·liar la 
desigualtat? 
L’accés a l’ensenyament i l’assistència sa-
nitària gratuïts és una eina de gran abast 
per tal que les persones es qüestionin els 
sistemes i estructures que perpetuen la 
desigualtat econòmica. Si els costos sa-
nitaris i les matrícules escolars són as-
fixiants, la desigualtat econòmica esdevé 
més gran. 

L’eliminació de les quotes escolars a molts 
països durant les últimes dues dècades 
ha comportat un gran canvi en l ’accés 
dels nens més pobres a l ’educació. Per 
exemple, al meu país d’origen, Uganda, 
l’escolarització va augmentar un 73% en 
només un any (de 3,1 a 5,3 milions de nens) 
en abolir-se les quotes escolars. Ara molts 
més nens i nenes tenen probabilitats de 
contribuir al creixement del seu país i de 
millorar les seves oportunitats. 

Això demostra que acabar amb la pobresa 
extrema i la desigualtat és al nostre abast 
en aquesta generació. És important que hi 
hagi més governs progressistes, organis-
mes internacionals més eficaços i empre-
ses més responsables socialment, però, 
principalment, les vides milloren gràcies al 
poder de les persones per exigir els seus 
drets bàsics, per capgirar la tendència de 
la desigualtat i, juntes, crear les seves prò-
pies solucions. 

Quina és l’aportació més gran d’Oxfam en 
la lluita contra la desigualtat?
Des d’Oxfam, com a organització influent 
que és, fem tot el possible per protegir i 
obrir el valuós i amenaçat espai polític als 
moviments i organitzacions que treballen 
per combatre la bretxa de la desigualtat. 
És el que millor sabem fer. Tenim ja una 
llarga història de 75 anys i aconseguim 
canvis treballant en estreta col·laboració 
amb les persones i les comunitats locals 
sobre el terreny, unint-nos per promoure 
el canvi dels governs nacionals i llançant 
campanyes internacionals destinades a 
canviar les polítiques dels països rics i les 
corporacions que perpetuen la desigualtat 
i la injustícia de la pobresa.

quÈ és oXfam 
internacionaL?
Oxfam Internacional és una confedera-
ció formada per 17 organitzacions, en-
tre les quals Oxfam Intermón. Treballem 
conjuntament en més de 90 països per 
aconseguir que les persones puguin 
sortir de la pobresa amb els seus propis 
recursos. Salvem vides en situacions 
d’emergència. Ajudem a recuperar mit-
jans de vida. Impulsem campanyes per-
què les persones en situació de pobresa 
puguin influir en les decisions que els 
afecten. I tot això ho fem creant alian-
ces amb altres organitzacions.

Les multinacionals evadeixen 
impostos i contribueixen 
amb poc més del 2% de la 
recaptació tributària, mentre 
que les famílies en paguen el 
91,8%

La desigualtat de gènere 
condueix a la pobresa i 
soscava el creixement 
econòmic. Per això és 
important que promoguem 
oportunitats per a elles
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persones oXfam

LogopÈdia bLanquerna, 
equip participant   

L’equip Logopèdia Blanquerna 
està format per sis professors de 
logopèdia: Marta Jordana, Tània 
Puignou, Jesús Valero, Josep 
Maria Vila, Carme Juncà i Merche 
Velasco. A l’abril van participar 
en la quarta edició de l’Oxfam 
Intermón Trailwalker a Girona i 
van aconseguir ser l’equip que va 
obtenir més recaptació: més de 
9.000 euros.

“Hem comprovat que hi ha moltes persones 
que es posen al servei de les bones cau-
ses. Vam poder veure com més de vuitan-
ta estudiants i professors de fisioteràpia i 
infermeria de Blanquerna treballaven tota 
una nit donant suport als participants del 
Trailwalker. Vam demanar que ens hi acom-
panyés un fisioterapeuta i va estar amb no-
saltres tota la nit i ens va ajudar a no patir 
les conseqüències de la caminada. Vam 
gaudir d’un equip de suport de luxe que va 
tenir cura de nosaltres en tot moment i va 
estar sempre a punt per si ens calia res. I 
vam rebre la visita de familiars, amics i 
companys en diferents moments de la ruta; 
el seu escalf i ànim ens va ajudar a caminar 
durant les 28 hores que va durar el nostre 
recorregut.”

“Oxfam Intermón destinarà els fons reco-
llits en el Trailwalker a campanyes d’accés 
a l’aigua. Moltes persones del món han de 
caminar moltes hores per aconseguir una 
mica d’aigua, no sempre neta. Nosaltres 
vam caminar cent quilòmetres en un cap 
de setmana; elles han de caminar molts 
quilòmetres cada dia. La logopèdia no és 
una professió que porti aigua a les perso-
nes, però també lluita per proporcionar a les 
persones un element que necessitem per a 
la vida: la comunicació.” 

Et presentem algunes de les persones que fan possible l’Oxfam Intermón Trailwalker, 
l’esdeveniment esportiu solidari més gran del món, en el qual equips de quatre persones 
recorren 100 km en 32 hores i recapten un mínim de 1.500 euros per als projectes que 
desenvolupem arreu del món. Text: Laura Martínez, periodista del Departament de Comunicació

QUILòMEtrES QUE 
CANVIEN VIDES

© Logopèdia Blanquerna

Ja hem obert les inscripcions per a la propera edició del Trailwalker a Girona. Informa-te’n a: www.OxfamIntermon.org/trailwalker
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eLena rodrÍgueZ, organitZadora 

Elena Rodríguez és responsable d’esdeveniments esportius 
a Oxfam Intermón. Des de l’any 2012 s’encarrega d’organitzar 
l’Oxfam Intermón Trailwalker.

“El Trailwalker és el millor que m’ha passat mai, professio-
nalment parlant. Es tracta d’un esdeveniment esportiu únic 
al món, que ens permet dur a terme projectes que beneficien 
moltes persones i que, a més, fa feliços, molt feliços, els qui 
es decideixen a provar-ho. El Trailwalker m’ha ensenyat que 
anar sumant donatius és gairebé tan gratificant com arribar a 
la meta després de recórrer 100 km. L’esport fa segregar en-
dorfines, i la solidaritat també.” 

“Som dos els responsables de l’organització dels dos esdeve-
niments anuals, el de Girona i el de Madrid, però també hi ha un 
gran equip de més de 40 companys i companyes d’Oxfam Inter-
món, molts dels quals hi són presents el dia de l’esdeveniment 
per ajudar a acon-
seguir que tot fun-
cioni correctament. 
I comptem amb més 
de 600 voluntaris i 
voluntàries, sense 
els quals el Trail-
walker no es podria 
fer.”

“El nivell de qua-
l itat logístic que 
hem assolit és tan 
sat is fac tor i  que 
són els mateixos 
participants els qui 
animen d’altres par-
ticipants a inscriu-
re-s’hi, després de 
l’experiència.” 

carmen juanoLa, voLuntÀria   

Carmen Juanola treballa en l’administració municipal 
de l’Ajuntament d’Olot, una de les localitats per 
on passa l’edició catalana del Trailwalker. A l’abril, 
com a voluntària, es va encarregar de distribuir les 
acreditacions i els braçalets entre els participants  
a la seva arribada, entre moltes altres coses.

“Vaig decidir ser voluntària d’Oxfam Intermón perquè 
m’agrada la institució i comparteixo els seus objectius. 
La manera d’obtenir diners per a l’organització, mitjançant 
l’esport en grup, on el que importa no és la competició si-
nó el fet de compartir, em sembla molt encertada. Era la 
primera vegada que ho feia i em va encantar l’experiència. 
Em va fer gaudir de l’ambient, de la relació entre els grups 
i de l’energia i optimisme que desprenien els corredors. 
Era un entorn impressionant. Al Trailwalker s’uneixen d’una 
manera molt positiva l’esport i la solidaritat. Es fomenta el 
fet de compartir un objectiu per ajudar a fer projectes a tot 
el món. Aquí no hi ha competitivitat ni es busca ser gua-
nyador, sinó que el que és important de debò és, a través 
de l’esport, donar un cop de mà a persones que ho ne-
cessiten. Em va meravellar l’entusiasme dels participants, 
l’energia que desprenien i el seu compromís amb l’objectiu 
de recaptar diners. No descarto pas presentar-m’hi algun 
any i animar els meus amics i amigues a participar-hi”.

migueL garcÍa Lamigueiro, patrocinador

Miguel García Lamigueiro és el director de comunicació i responsabilitat 
empresarial de DKV Assegurances, patrocinador oficial del Trailwalker. Això 
li ha donat l’oportunitat de posar en marxa aliances estratègiques amb 
organitzacions com Oxfam Intermón i de participar activament en projectes 
tan apassionants com aquest.  

“La participació de DKV Assegurances en el Trailwalker va més enllà del pa-
trocini. És una iniciativa integrada dins el nostre programa de responsabilitat 
empresarial i pretenem involucrar tots els nostres públics i grups d’interès en 
la causa. Aquesta relació amb Oxfam Intermón ens ha permès impulsar un dels 
objectius del nostre programa, que és fomentar el voluntariat entre els nostres 
grups d’interès: clients, empleats, metges, professionals sanitaris i mediadors.”

“Crec que els equips viuen el Trailwalker amb respecte, per la duresa que suposa 
el repte, però alhora amb molta il·lusió. L’edició del 2013 va ser molt especial per 
a nosaltres, ja que l’equip amb integrants de la Fundació DKV Integralia va ser el 
primer en la història del Trailwalker format per persones amb discapacitat que 
va aconseguir culminar el repte. Això ens omple d’orgull i ens dóna ànims per 
continuar implicant-nos en aquest meravellós projecte any rere any.”

© Carmen Juanola

© Miguel García Lamigueiro
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UNA ALtrA
CUINA JUStA
ÉS poSSIBLE

oci soLidari

Saps que pots fer l’esmorzar, el dinar, el berenar i el sopar amb productes de comerç just? 
A continuació et presentem quatre bones idees perquè et trobis el comerç just fins a la sopa!  
Text: Anna Argemí, periodista especialitzada en comerç just
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esmorZar
Creus que el comerç just no-
més t’ofereix cafè o te, al ma-
tí? Doncs t’equivoques! Pots 
acompanyar la teva beguda 
calenta amb galetes farcides 
de xocolata Guiro o amb pas-
tes de llimona i sucre morè de 
canya. O, si ho prefereixes, pots 
preparar-te un bol de cereals 
amb xocolata soluble. I tot, de 
comerç just. Trobaràs els pro-
ductes a les nostres botigues 
físiques i a la botiga online.

dinar
I si ens atrevim a comprar i cui-
nar productes poc habituals 
en els nostres receptaris però 
molt fàcils de trobar als espais 
de venda de comerç just? Es-
tic pensant en la quinoa, i hi ha 
moltes raons per fer-ho. L’ONU 
va declarar el 2013 Any Interna-
cional de la Quinoa. Aleshores, 
el director de la FAO, José Gra-
ziano da Silva, va anunciar que 
la quinoa pot tenir un paper 
molt important en l’eradicació 
de la fam, la desnutrició i la 
pobresa. I és que gairebé tota 
la producció actual d’aquesta 
planta és a les mans de petits 
agricultors dels països andins. 
La quinoa, que destaca per 
contenir nombrosos nutrients, 
es cuina en només 15-20 mi-
nuts i es pot fer servir en una 

gran varietat de plats, des de 
l’esmorzar fins a les postres. Al 
matí, es pot prendre com qual-
sevol altre cereal de l’esmorzar, 
i al migdia, et pots fer uns ma-
carrons o uns espaguetis de 
quinoa, en comptes dels tradi-
cionals de blat.

I després, si necessites un cafè 
abans d’aixecar-te de la taula 
per poder fer front a la tarda, 
dóna’t el gust de preparar-te un 
espresso amb una cafetera de 
càpsules, fent servir càpsules 
de comerç just. Les trobaràs en 
tres modalitats: intens, suau i 
descafeïnat. No serà per falta 
de varietat!

berenar
T’agrada la cuina casolana? 
Fins al punt de voler fer-te el 
berenar amb el teu propi forn? 
Doncs tens un bon aliat: El re-
ceptari més dolç del comerç 
just, editat l ’any 2013 per la 
Coordinadora Estatal de Comerç 
Just (CECJ) i que proposa dotze 
receptes basades en el sucre. 
El llibre es pot descarregar al 
web de la CECJ en quatre idio-
mes (català, castellà, gallec i 
basc). Entre les propostes cal 
destacar el brownie de xocola-
ta negra amb salsa i l’strudel de 
poma. I si vols fer-te el berenar 
al forn però sense complicar-te 

receptaris descarregabLes

receptes de quinoa
www.fao.org/quinoa-2013/publications/recipe-books/es
www.quinoarecetas.es

receptaris de La cecj
http://comerciojusto.org/resultados/?text=recetario& 
submit=Buscar&lang=ca

on puc trobar eLs aLiments de comerç just 
d’oXfam intermÓn?

botigues fÍsiques
www.OxfamIntermon.org/botigues

botiga onLine
http://tienda.OxfamIntermon.org

gaire la vida, no hi ha res millor 
que els preparats per a muffins 
i per a brownies disponibles 
tant a les nostres botigues fí-
siques com a la botiga online.

sopar
Per tal de no carregar gaire la 
digestió, cal que comencem 
amb un entrant lleuger i sabo-
rós, com ara els cors de pal-
mera, que arriben fins al teu 
menjador directament des de 
Costa Rica. Com a plat fort et 
suggereixo preparar un cuscús 

procedent dels Territoris Pa-
lestins Ocupats o bé un arròs 
bio Hom Mali de Tailàndia. I per 
a les postres, alguna cosa ben 
refrescant que ens deixi un bon 
gust a la boca i ens ajudi a pair 
bé: estic pensant en una fruita 
com la pinya, també importada 
des de Tailàndia. Tot això, per 
descomptat, disponible a les 
nostres botigues físiques i a la 
botiga online.
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de prop un grup d’orangutans 
amb les seves cries, entre ells un 
mascle que fa molt de respecte. 
Veure’ls en llibertat ens produeix 
una sensació meravellosa.

L’endemà continuem el viatge 
anant al parc nacional de Bako. 
Després d’unes hores de viat-
ge amb autobús i amb barca, 
hi arribem i de seguida tenim la 
sort de veure un grup de micos 
d’una espècie endèmica de l’illa 
de Borneo als quals reconeixem 
ben fàcilment per la seva cara 
rosada, els ulls petits i un gran 
nas llarg i gruixut.

Continuem la nostra ruta i ens 
dirigim a Miri, on visitem la gran 
cova de Niah, d’una gran impor-

L a primera impressió que te-
nim sobre els habitants de 

l’illa és que són gent hospitalària 
i amb un concepte de vida tran-
quil. Així ho constatem durant els 
tràmits de gestió del passaport i 
al llarg del posterior viatge amb 
autobús (que s’atura cada vega-
da que algú aixeca la mà, tant si 
hi ha parada com si no).

Un cop arribats Kuching ens diri-
gim a l’hotel i, després de deixar 
les motxilles, sortim a conèixer 
la ciutat. Ens trobem una ciutat 
petita, banyada pel riu Santu-
bong, amb carrers que tenen vo-
reres altes per on resulta difícil 
caminar. Prop de Kuching visitem 
el centre de vida natural de Se-
menggoh, on podem veure molt 

viatges 

BorNEo 

CAMBODJA
VIETNAM

TAILÀNDIA

MALÀISIA

INDONÈSIA

INDONÈSIA

BRUNEI

MALÀISIA

INDONÈSIA

L’illa de Borneo, situada al sud-est asiàtic, és la tercera més gran del món i pertany a 
tres països: Indonèsia, Malàisia i Brunei. Aquest és el relat d’un viatge per aquesta illa, 
en contacte permanent amb la natura.  
Text: Óscar Hernández i Marta Gómez, tècnics del Departament de Màrqueting

tància arqueològica. A conti-
nuació, anem fins a Bandar Seri 
Begawan, capital del sultanat 
de Brunei, i recorrem la ciutat. 
El més impressionant és el con-
trast que hi ha entre les cases 
elevades sobre el riu i la Mesqui-
ta del Sultà Omar Ali Saifuddien; 
riquesa i pobresa es donen la 
mà a poc més de cent metres de 
distància.

Després ens traslladem al nord 
de Borneo per visitar el parc 
nacional de les Illes Tortuga, on 
podem veure com dues enormes 
tortugues fresen i centenars de 
petites tortugues acabades de 
sortir de l’ou caminen directes 
cap al mar. Un autèntic especta-
cle de vida.

Després de tants dies de selva, 
anem a Kota Kinabalu amb la 
intenció de visitar-ne les illes, 
amb platges de sorra blanca i 
aigua cristal·lina plena de peixos 
de colors. Seran els últims dies 
a Borneo abans de marxar cap a 
la península (Malacca), on conei-
xem Kuala Lumpur, amb les cone-
gudes Torres Petronas, dos grans 
blocs de 88 pisos que van ser els 
edificis més alts del món durant 
cinc anys (fan 452 m), i Singapur, 
on abans d’emprendre el viatge 
de tornada a casa aprofitem per 
veure alguns dels mercats i mo-
numents més emblemàtics.

turisme 
oXfam intermÓn
L’estat de Brunei, al nord de 
l’illa de Borneo, està ple de 
contrastos: malgrat ser un dels 
països amb més ingressos 
per capita del món, hi ha unes 
bosses de pobresa enormes, 
com es pot apreciar a la 
fotografia.

© Óscar Hernández
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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 de comerç just, a més de gaudir de productes de primera qualitat, dónes 
suport a les cooperatives amb què treballem. Si encara no coneixes les nostres novetats de cafè i 
cosmètica, aquest és el teu espai. Text: Eva Moreno, periodista i voluntària d’Oxfam Intermón

cafÈ espresso de comerç just,  
ara també en cÀpsuLes  

cosmÈtica 100% naturaL i justa, per 
cuidar-te per fora i per dins

Descobreix el nostre nou cafè espresso de comerç just en càpsules compatibles amb la majoria de 
màquines Nespresso®.* És un cafè pur Arabica que ha estat conreat per famílies camperoles respec-
tant el medi ambient. S’elabora a partir dels millors grans de cafè de Guatemala, Nicaragua i Uganda, la 
qual cosa li confereix un caràcter propi apte per als paladars més exigents.

Se’n presenten tres varietats: intens, ideal per prendre’l amb una mica de llet; suau, amb aromes flo-
rals i afruitats; i descafeïnat, per gaudir d’un cafè fort però sense cafeïna.

Coneix la varietat de productes de cosmètica facial 
i corporal elaborats amb ingredients 100% naturals 
(garantits amb la certificació IMO - Vida Sana, 
que promou valors ètics de producció, consum 
responsable, comerç just i producció artesanal). 

Molt hidratant, la mantega de karité és el producte 
ideal per a la cura diària de les pells seques 
i atòpiques (sensibles). Conté antioxidants 
naturals que ajuden a calmar les pells irritades o 
inflamades i les protegeixen de les agressions del 
fred o la calor.

*Marca d’una companyia no relacionada amb Oxfam Intermón.

crema faciaL 
50 ml  13,80 €

crema de mans
75 ml  7,10 €

protector LabiaL
10 ml  4,00 €

mantega de karité
75 ml  16,30 €

cafÈ intens,suau  
o descafeïnat
10 càpsules  
3,29 €

L’ALtrA BotIgA
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902 330 331

COMERÇ JUST

20 ANYS 
D’HISTÒRIA

PARAGUAI

LA LLUITA PER 

LA TERRA
REPÚBLICA DOMINICANA

UN VIATGE PEL PAÍS 

DELS CONTRASTOS

SUDAN DEL SUD 

SIS MESOS 

SENSE PAU 

NÚM. 31  •  SETEMBRE 2014

OxfamIntermon.org
Oxfam Intermón @OxfamIntermon

Durant aquests 20 anys, hem conegut desenes 
de persones que es dediquen a l’artesania i 
a l’agricultura, que amb les seves mans han 
creat o han fet créixer productes que hem 
ofert a la ciutadania. Elles són les cares 
d’aquesta cooperació a través del comerç just.
 
L’Índia és eL principaL proveïdor d’articLes per a Les 
nostres botigues de comerç just. donant suport aLs 
seus productors fem que moLtes famÍLies tinguin un 
trebaLL digne.

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.


