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QUÈ IMPLICA TENIR AIGUA POTABLE 
AL COSTAT DE CASA  
la construcció d’una font en un poble d’etiòpia té efectes 
multiplicadors. sobretot si els seus habitants s’impliquen 
en la seva gestió i el seu manteniment, com intentem fer 
des d’intermón oxfam. en el reportatge central d’aquest 
número podràs comprovar que tenir aigua potable a 
prop de casa és sinònim de més temps per a les dones 
que abans anaven a buscar-la, de menys malalties, de 
més higiene, de millors collites, i, en definitiva, de menys 
pobresa. tot això ho hem aconseguit amb 115.916 homes 
i dones que ara són conscients que tenir accés a aigua 
potable és un dret que ningú els pot robar.

revista IO
ROgeR de LLÚRia, 15
08010 - BaRceLOna
902 330 331
revista@IntermonOxfam.org
www.IntermonOxfam.org

 Intermón Oxfam

 @Intermón Oxfam

Disseny i maquetació
besada+cukar
Producció
Ferran nieto
Impressió
Rotocayfo, SL
Dipòsit Legal
B-23121/96

Responsable
Marta Batallé
Editora
Laura Hurtado
Editor gràfic
Pablo Tosco
Col·laboradors
anna argemí, Ferran esteve, 
María Herranz, Yolanda Lojo, 
esther Montero, eva Moure i 
Olga Muñoz. 
Traductora 
Mireia Martí

Publicació impresa  
100% en paper reciclat.

Passa les pàgines 
de la nostra 
revista a www.
IntermonOxfam.
org/Revista

2



un somni: 
sortir de lA crisi 
Amb dignitAt
José María Vera
director general d’intermón Oxfam
@chema_Vera

edItORIAl

a vui vull compartir un somni, una 
de les il·lusions que em mouen 
cada dia. Somio en un món en el 
qual ningú visqui en la pobresa. 

Vaja, direu, un somni esperable en el direc-
tor d’intermón Oxfam, potser utòpic, naïf, 
desitjable, però complicat. especialment en 
la situació de crisi en què ens trobem sumits, 
on s’estan laminant els recursos de la coope-
ració internacional i de l’acció humanitària, i 
al mateix temps augmenta el nombre de per-
sones que pateixen pobresa o risc d’exclusió 
social al nostre país.

La primera cosa que apareix en el meu som-
ni és que trenquem la confrontació en què 
alguns líders polítics i d’opinió ens volen col-
locar. “ara toca als d’aquí.” enfrontar pobres 
contra pobres. Quan un se situa davant del 
drama de la pobresa, amb les seves múltiples 
dimensions (materials, vitals, psicològiques, 
socials), és impossible posar-hi fronteres. no 
puc fer altra cosa que mirar de cara l’ésser 
humà la vida del qual es troba al límit, vul-
nerable i exposat. La seva ètnia, nacionalitat, 
religió, són secundàries. 

enfrontar-los és com si jo discutís amb la 
meva filla gran, que una nit a la setmana 
se’n va amb altres joves a donar brou ca-

lent i companyia als sense sostre, per decidir 
quins pobres són més importants. Si aquests 
pobres que tenim a prop o els refugiats ma-
lians que fugen del conflicte al seu país a 
Burkina Faso i Mauritània i que poden morir 
de set, si intermón Oxfam no és capaç de 
subministrar-los aigua a temps. allà no hi ha 
una altra opció; si marxem, si no actuem, 
corren el risc de perdre la vida.

des d’intermón Oxfam volem trencar aquest 
injust dilema. Perquè som conscients que, 
salvant les distàncies, que són moltes, hi ha 
causes i conseqüències que parteixen de les 
mateixes arrels i que hem d’afrontar de ma-
nera conjunta les organitzacions que tenim 
com a missió la lluita contra la pobresa i la 
defensa dels drets humans. 

en aquesta línia vam llançar a finals del 2012 
l’informe Crisis, desigualdad y pobreza, en 
què s’analitza l’impacte de la crisi espanyo-

la en la població més vulnerable tenint en 
compte les crisis que s’han produït a l’amè-
rica Llatina i a l’Àsia, i conclou que, si no 
canvien les polítiques i les mateixes receptes 
equivocades del passat, la pobresa i la desi-
gualtat continuaran augmentant a espanya. 
L’informe va comptar amb les aportacions de 
diverses Ong, incloent-hi tant càritas com 
organitzacions socials de la companyia de 
Jesús. 

al cap de poc temps i amb motiu del debat 
sobre l’estat de la nació, els directors d’am-
nistia internacional, greenpeace i intermón 
Oxfam vam entregar al congrés dels diputats 
un decàleg de propostes per sortir de la crisi 
amb dignitat i respectant els drets bàsics. en 
aquest sumàvem les principals alternatives 
que plantegem cada organització de manera 
complementària i factible. 

i en el futur seguirem en aquesta direcció. 
Reforçant la qualitat i l’impacte del nostre 
treball humanitari i de cooperació, com po-
dreu apreciar en el reportatge central de la 
revista amb els èxits aconseguits a etiòpia. 
aliant-nos amb organitzacions reconegudes 
i afins i donant suport a les lluites de les per-
sones que defensen el seu dret a una vida 
digna siguin on siguin.

Amb organitzacions afins hem presentat 
un decàleg de propostes per sortir de la 
crisi amb dignitat

Quan miro de cara l’ésser humà que es 
troba al límit, la seva ètnia, nacionalitat 
o religió són secundàries
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després de 10 anys d’intensa campanya per part d’organit-
zacions i activistes, anònims o coneguts com imanol arias 
(a la foto), Leonor Watling o Luis Tosar, l’assemblea gene-
ral de nacions Unides va aprovar el 2 d’abril un Tractat in-
ternacional sobre comerç d’armes. es tracta d’una decisió 
històrica només rebutjada per l’iran, corea del nord i Síria, 
que van votar en contra. alguns dels principals exporta-
dors d’armes, com estats Units, Regne Unit, alemanya 
i espanya, van votar a favor. el tractat no frena de forma 
immediata moltes atrocitats que atempten contra els drets 
humans, però imposarà, quan sigui ratificat i entri en vigor, 
un marc de control i transparència desconegut fins ara. 
el Tractat estableix obligacions perquè els governs avaluïn 
totes les transferències d’armes i evitin el seu desviament 
al terrorisme i el crim internacional organitzat, garantint 
que no seran utilitzades per cometre abusos dels drets 
humans. des d’aquí volem donar les gràcies a totes les 
persones que heu donat suport a la campanya Armes sota 
Control durant tots aquests anys.

L’ONU APROVA EL TRACTAT SOBRE 
COMERÇ D’ARMES

L’11 de maig és el dia Mundial del co-
merç Just i moltes ciutats organitzen 
activitats per difondre’l. Però més enllà 
d’aquest dia, intermón Oxfam, junta-
ment amb altres organitzacions, dedi-
quem tot el mes de maig a promoure 
aquesta forma de produir, intercanviar 
i consumir. Presentarem un informe 
sobre els beneficis del comerç just en 
comunitats productores de cacau de la 
República dominicana i organitzarem 
un concurs de receptes de postres. 
a més a més, la coordinadora estatal 
de comerç Just impulsa aquest any el 
coneixement del sucre que es produeix 
seguint criteris ètics i que es ven com a 
producte individual, però també com a 
ingredient de les galetes o els torrons.  
També al maig, la cadena de super-

mercats Bonpreu (a catalunya) acollirà 
la quinzena del comerç just, en la qual 
donarem a conèixer aquest tipus de 
productes als consumidors. 

Més informació a 
www.IntermonOxfam.org/comercjust i a 
www.IntermonOxfam.org/agenda

MES DEL COMERÇ JUST

NOtÍcIeS IO

DIEM ADÉU A ISABEL MARTÍN
el mes de març passat, va morir la fundadora de creative Handicrafts, co-
operativa de comerç just de l’Índia amb la qual treballem des de fa molts anys 
i desenvolupem la línia de roba Veraluna comerç Just. La religiosa espanyola 
va dedicar la seva vida a ajudar les dones marginades que vivien als slums 
(barris perifèrics) de Mumbai. a través d’aquesta cooperativa els va donar 
feina i l’oportunitat de tenir una vida digna. 

SOMOS: EL 24 DE MAIG,  
SEGONA EDICIó

35 Ong espanyoles ens hem unit per segon 
any consecutiu per celebrar un dia d’agra-
ïment als prop de 3 milions de persones 
que col·laboreu habitualment amb nosal-
tres i que feu possible el nostre treball. amb 
aquest objectiu, i també amb el de fomentar 
la solidaritat entre les persones, l’any passat 
es va posar en marxa la primera campanya 
SOMOS que va comptar amb el suport de 
més de 20.000 persones, entre elles més de 
20 celebritats (artistes, escriptors, periodis-
tes) i centenars d’establiments comercials a 
tot espanya. el dia 24 de maig us demanem 
novament que participeu i que us poseu una 
peça de vestir al revés, com a símbol que 
podem donar la volta a les coses i canviar 
el món. apunta’t a la iniciativa i segueix els 
actes previstos. 
www.somosasi.org
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La crisi també està afectant les 
organitzacions socials que donen suport a 
les persones més vulnerables. Tot i així, hi ha 
una partida de finançament que augmenta: 
la que depèn directament dels contribuents 
que marquen la casella Fins socials. es 
tracta d’una bona notícia en un moment 
en què la solidaritat és més necessària que 
mai. Si vols, també pots marcar la casella de 
l’església catòlica juntament amb la de Fins 
socials, i d’aquesta manera destinaràs un 
0,7% a cada una.  
Més informació a www.xsolidaria.org

EN LA TEVA DECLARACIó 
DE LA RENDA, MARCA LA 
X SOLIDÀRIA

Quatre persones que recorren 100 km du-
rant un màxim de 32 hores. i com a rerefons, 
una causa solidària. És el Trailwalker, una ex-
periència única que uneix esport i solidaritat i 
que aquest any ha celebrat la tercera edició. 

en la del 2013 (20 d’abril) hem repetit el tra-
jecte de l’any anterior: Olot-girona-Sant Feliu 
de guíxols, una ruta senderista que aquest 
any hem adaptat perquè hi poguessin parti-
cipar equips mixtos amb cadira de rodes. el 
Trailwalker és un repte esportiu i solidari per-
què els participants es comprometen a acon-
seguir un mínim de 1.500 euros per donar 
suport als projectes d’intermón Oxfam, una 
recaptació que obtenen organitzant activitats 
solidàries entre amics, familiars o a la feina. 
en l’edició d’aquest any hem comptat amb Jo-
el gonzález i andrea Fuentes (medallistes de 
taekwondo i natació sincronitzada en els Jocs 
Olímpics de Londres) com a ambaixadors.

en aquesta convocatòria també mantenim 
el compromís de fer del Trailwalker un es-

deveniment totalment respectuós amb l’en-
torn, mitjançant l’ús de primeres matèries 
sostenibles, la gestió de residus o l’ús sos-
tenible d’embalatges, entre altres aspectes. 
L’empresa elements fabricarà les samarretes 
seguint estàndards de respecte amb els drets 
laborals i amb el medi ambient, i la marca 
garby s’encarregarà de la recollida de residus 
generats durant tot l’esdeveniment.

Tenint en compte l’èxit de participació, es-
tem estudiant portar el Trailwalker a altres 
rutes del territori espanyol. actualment el 
Trailwalker és una activitat que Oxfam cele-
bra en 11 països diferents.

TRAILWALKER: 
TERCERA EDICIó 
DEL REPTE  
SOLIDARI

Primera edició 2011. S’hi inscriuen 210 
equips dels quals 200  aconsegueixen els 
fons necessaris. 143 equips arriben a la meta 
en menys de 36 hores, recorrent els 100 km 
de la ruta “els 3 monts”, a Barcelona. La 
iniciativa va recaptar 473.297 €.  
Segona edició 2012. S’hi inscriuen 
295 equips, 287 prenen la sortida i 270 
completen els 100 km de la Via Verda 
d’Olot a Sant Feliu de guíxols (girona). Vam 
recaptar 770.606 €.
Tercera edició (20 d’abril 2013). 270 equips 
inscrits. Repetim ruta. Pots consultar la 
recaptació d’aquest any a http://trailwalker.
intermonOxfam.org

UNIM ESFORÇOS PEL 
DIA MUNDIAL DE 
L’AIGUA

intermón Oxfam, acció contra 
la Fam i OngaWa ens hem unit 
amb l’objectiu de sensibilitzar la 
població espanyola sobre la pro-
blemàtica de l’aigua i recaptar 
fons per continuar impulsant els 
projectes que portem a terme. 
amb aquesta finalitat, vam arribar 
a un acord amb TVe1 perquè di-
fongués el treball d’aquestes tres 
Ong durant la setmana del 18 
al 24 de març, coincidint amb la 
celebració del dia internacional de 
l’aigua (22 de març). els nostres 
projectes de gestió d’aigua pota-

ble al Perú, els que té OngaWa a Tanzània i acH a les Filipines van sortir en els tele-
notícies de migdia i nit durant tota la setmana, a més de protagonitzar un espai íntegre 
en el programa informe Semanal del 23 de març.
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Des de fa més d’un any, la població de Mali pateix 
les terribles conseqüències de la greu crisi alimen-
tària que va afectar el Sahel a les quals s’ajunten 
les del conflicte armat que es va iniciar a principis 
del 2012 al nord del país, entre l’exèrcit i els insur-
gents tuaregs, i que va derivar en un cop d’Estat. 

durant els últims mesos, els combats s’han inten-
sificat a causa dels enfrontaments entre els grups 
armats i els exèrcits africans i francès, fet que ha 
agreujat encara més la crisi humanitària. el balanç 
és demolidor: més de 430.000 malians han hagut 
de fugir a causa de la violència i deixar-ho tot enrere: 
les seves cases, els mitjans de vida, les famílies… 
d’aquests, més de 170.000 persones, la majoria 
dones i nens, han buscat refugi principalment als 
països veïns de Burkina Faso, Mauritània i níger. 
260.000 persones més s’han desplaçat a l’interior 
del país. Les seves condicions de vida són deplora-
bles. depenen de l’assistència humanitària i de la 
solidaritat de les poblacions que els acullen, que són 
extremadament pobres i s’estan recuperant de la 

crisi alimentària regional. davant d’aquest escenari, 
en el qual s’estan desplegant al país forces interna-
cionals de la missió de manteniment de la pau de 
l’OnU, coneguda com a aFiSMa, així com forma-
dors militars de la missió Ue, que inclou tropes es-
panyoles, considerem vital que les parts implicades 
en el conflicte garanteixin l’accés humanitari a la po-
blació per poder respondre a les seves necessitats 
bàsiques i respectin el dret internacional humanitari.

EMERGÈNCIA A MALI
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NOtÍcIeS MÓN

EL TREBALL 
D’INTERMóN OXFAM 

Fa dècades que treballem a la 
regió del Sahel amb les pobla-
cions més empobrides amb la 
finalitat de cercar solucions sos-
tenibles per abordar les causes 
profundes d’aquesta pobresa. 
des de principis del 2012, la 
nostra prioritat és donar resposta 
humanitària als refugiats mali-
ans i les poblacions d’acollida. 
Tot això sense oblidar el nostre 
treball per afrontar la greu crisi 
alimentària, que va afectar més 
de 18 milions de persones a la 
regió del Sahel, 4,6 milions dels 
quals només a Mali. 

amb els nostres programes:

• Subministrem aigua i sa-
nejament a més de 150.000 
persones als camps de refugi-
ats i entre la població d’acollida 
a Mauritània, Burkina Faso i 
Níger. També implementem 
programes de promoció de 
salut i higiene i participem de 
manera puntual en distribuci-
ons d’aliments, sempre vetllant 
per la protecció dels seus drets 
i l’accés segur als serveis socials 
bàsics. 

• Proporcionem aliments, ai-
gua i sanejament a 78.800 
persones a Bourem i amdera-
boukane, a la regió de gao, al 
nord de Mali. També treballem 
en un programa a llarg termini 
d’educació i suport a iniciatives 
productives, especialment de 
dones. 

• A més a més, demanem a la 
comunitat internacional i al 
Govern espanyol que exigeixin 
a les forces armades desple-
gades i als governs de la regió 
que garanteixin l’accés a les po-
blacions afectades per poder 
atendre-les, a més de minimitzar 
el dany a civils i de buscar una 
solució pacífica i duradora al 
conflicte. 

Fanka Goumani construeix 
la que serà casa seva al camp 
de refugiats de Mentao, 
al nord de Burkina Faso. 
Milícies islamistes li van 
arrasar la casa i només va 
poder fugir amb el que duia 
posat i una de les seves filles. 
La seva vida ha canviat de 
forma radical. Abans, vivia 
a Tombuctú en una casa de 
ciment i maons, amb finestres 
de vidre i aigua corrent, els 
seus fills anaven a escola, ella 
treballava al mercat i el seu 
marit en un taller de cotxes. 

FES UN DONATIU ARA. LA TEVA ACCIÓ ÉS VITAL: 
www.IntermonOxfam.org/emergencies/mali

Què passa a Mali? T’ho 
explica la nostra respon-

sable a la regió en aquest codi 
QR o busca-ho a www.Intermon 
Oxfam.org/multimedia/video
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El Perú va ser el primer destí d’un 
viatge amb el qual volíem donar a 
totes les persones que habitualment 
col·laboreu amb Intermón Oxfam la 
possibilitat de conèixer el nostre 
treball sobre el terreny de manera 
directa, parlant amb les persones 
involucrades en els projectes, escol-
tant les seves històries i les seves 
vides. Després del Perú, van venir 
Moçambic, Nicaragua, la República 
Dominicana… i ja fa 10 anys que 
els vam iniciar. 

Més de 50 socis i sòcies han po-
gut conèixer la realitat dels països 
del Sud a través d’aquest viatge. et 
convidem a llegir alguns dels seus 
testimonis.

EL NOSTRE VIATGE DE 
COL.LABORADORS 
COMPLEIX 10 ANYS

i aquest any… viatgem a burundi Burundi és el cinquè país més pobre del plane-
ta. amb 8,1 milions d’habitants el 2008, més de 
la meitat de la població té menys de 17 anys i 
l’esperança de vida no arriba als 51 anys. La seva 
economia es basa en una agricultura de subsistèn-
cia, encara que el desenvolupament rural s’ha de-
bilitat per llargs anys de conflicte civil (1965, 1972, 
1988 i 1993). durant aquest període les terres de 
conreu van ser destruïdes i es va registrar una fu-
gida massiva de població que va perdre l’accés a 
les seves terres. actualment el país es troba en un 
període de reconstrucció postconflicte i de recupe-
ració econòmica. 

QUÈ FEM A BURUNDI
el treball d’Oxfam a Burundi es va centrar al princi-
pi en les intervencions humanitàries, però progres-
sivament s’ha anat orientant a la reconstrucció i el 
desenvolupament. Treballem en un programa que 
contribueixi que el 2020 tots els habitants de Burun-
di visquin en una societat sense violència. L’objectiu 
és promoure mecanismes de prevenció eficaços que 
evitin l’aparició de conflictes armats i de desastres 
humanitaris i que redueixin l’impacte en cas de ca-
tàstrofes naturals. 

cinc col·laboradors i els seus acompanyants visitaran 
els nostres programes a Burundi durant el mes de 
juliol. T’explicaran la seva experiència quan tornin. 
no et perdis el reportatge de la revista de setembre.  

LLUïSA IzQUIERDO. 
Va viatjar a Bolívia el 2011

Viatjar amb una ONG és com entrar en un teatre per la part 
del darrere i veure com es fa tot. M’ha agradat comprovar 
que Intermón Oxfam no imposa res, sinó que acompanya 
i col.labora amb organitzacions locals, que són les que 
realment coneixen les comunitats i les seves necessitats. Em 
va impressionar l’empenta d’aquestes organitzacions i de 
les persones amb què treballen. Gent il.lusionant, tot i les 
dificultats. Espero no oblidar mai tot el que he viscut.

LUIS I LOLI
Van viatjar a l’Equador el 2009

Has estat alguna 
vegada en una reunió amb mitja dotzena de dones que et parlessin 
de producció, comercialització, planificació estratègica a quatre anys 
o d’obrir noves quotes de mercat? Perquè, mentre això passava, elles 
teixien les chompas sobre les quals aplicaven aquests conceptes tan de 
moda i nosaltres ens ho miràvem atònits.

L’equip de Burundi ja està esperant  
els guanyadors del concurs!
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SOLIDARIS, 
MALGRAT TOT

SOlIdARItAt

encara que vivim enmig d’una greu crisi econòmica, amb prop de 6 milions d’aturats i les 
grans dificultats que això comporta, la societat espanyola continua sent solidària i s’aboca a 
les persones que més ho necessiten. Un fet que hauria de ser portada de tots els telenotícies, 
perquè ens fa millors i ens dóna forces per continuar endavant.  
Text: Anna Argemí, periodista del Departament de Comunicació · Il·lustracions: Marisa Morea / www.agoodson.com

E l govern espanyol està desmantellant la 
cooperació al desenvolupament. en dos 
anys, ha retallat un 70% l’ajuda oficial 

al desenvolupament (aOd), és a dir, els diners 
que destina a projectes que contribueixen a 
millorar la vida als països del Sud. Som el país 
del món que més ha retallat aquesta partida! 
Significa aquesta reducció dràstica del pressu-
post públic el principi de la fi de la solidaritat 
a espanya?

Res més lluny de la realitat. Si bé és cert que 
les diferents administracions públiques han 
reduït molt notablement els seus pressupostos 
solidaris, la crisi econòmica ha reactivat, 
per contra, les xarxes ciutadanes de suport 
als més desafavorits. a espanya hem vist 
com la ciutadania s’ha abocat a institucions 

com càritas (que ha augmentat un 10% 
les aportacions procedents de particulars i 
empreses durant els últims quatre anys) i els 
bancs d’aliments (que veuen com creixen els 
donatius d’aliments un 20% cada any). També 
han estat molt generosos els donatius adreçats 
a aturar emergències com la fam extrema que 
va castigar greument les poblacions d’etiòpia, 
Kenya i Somàlia (a intermón Oxfam, per 
exemple, vam recaptar 6 milions d’euros el 
2011, un èxit sense precedents en plena crisi 
econòmica). igualment, i de forma paral·lela, 
es multipliquen al nostre país iniciatives com 
els bancs de temps o els mercats d’intercanvi 
que fomenten la col·laboració entre persones 
sense haver de recórrer als diners, així com les 
cooperatives de consumidors que busquen 
preus justos de productes ecològics, energies 
renovables o habitatges. També creixen els 
comptes oberts a bancs ètics com Triodos 
Bank, la sucursal espanyola del qual va 
registrar un creixement del 35% durant els sis 
primers mesos del 2012. 

el govern espanyol, per justificar la retallada de 
l’ajuda oficial al desenvolupament, va al·legar 
que, o bé destinava els diners a serveis socials 
a espanya o bé a cooperació internacional, 
la qual cosa plantejava a la ciutadania una 
disjuntiva cruel i injusta. És la solidaritat un 
luxe que només ens podem permetre quan 

ens sobren els diners? O és una obligació 
ètica de la qual s’haurien de beneficiar tant els 
pobres d’aquí com els que viuen als països en 
desenvolupament? 

HI HA ALTERNATIVES…
des de la Federació catalana d’Ong per la 
Pau, els drets Humans i el desenvolupament 
declaren que el problema de fons no són tant 
les “gravíssimes retallades i els impagaments 
del tot impresentables al treball de les Ong”, 
sinó que la classe política “pensi que fa falta 
sacrificar la cooperació per trobar una sortida 
als nostres mals”. de fet, a intermón Oxfam 
fa anys que diem que es poden retallar altres 
partides del pressupost, com per exemple 

És greu que la classe política 
pensi que fa falta sacrificar 
la cooperació per trobar una 
sortida als nostres mals

La crisi econòmica ha 
reactivat les xarxes 
ciutadanes de suport als  
més desafavorits
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la que correspon a despesa militar. n’hi ha 
prou amb un exemple: el setembre del 2012, 
el govern va aprovar una ampliació de 1.800 
milions del pressupost del Ministeri de defensa 
per comprar un avió, dos helicòpters, un carro 
de combat i armament divers. amb els diners 
d’un sol helicòpter Tigre es podrien haver 
construït 217.991 latrines, que haurien millorat 
la vida de més de 2,5 milions de persones. 
d’altra banda, els diners públics per rescatar 
el Banc de València (un dels molts que han 
estat rescatats) van superar tota l’ajuda oficial 
al desenvolupament del 2010.

a més a més hi ha vies alternatives d’ingressos. 
d’una banda, la futura implantació d’una 
taxa a les transaccions financeres a diversos 
països de la Unió europea, incloent-hi 
espanya, reportarà a les arques públiques 
espanyoles uns ingressos aproximats de 
5.000 milions d’euros. a intermón Oxfam 
creiem que aquests diners haurien de servir 
per compensar les retallades en polítiques 
socials aquí i als països pobres. d’altra banda, 
el govern podria incrementar els ingressos 
apujant els impostos a les rendes més altes i 
lluitant efectivament contra el frau fiscal. Posar 
fi als paradisos fiscals podria generar més de 
141.000 milions d’euros addicionals a escala 
global. 

…I HI HA PERSONES SOLIDÀRIES
Però, per sobre de tot, hi ha persones que no 
s’obliden de la solidaritat quan creix la crisi. Ja 
fa 32 anys que es va iniciar el moviment ciutadà 
perquè el 0,7% del pressupost estatal es 
destinés a cooperació, és a dir, a col·laborar amb 
els països pobres perquè tinguin un futur millor. 
des d’aleshores s’ha respost d’una manera 
molt generosa amb cada desastre humanitari, 
fos el tsunami d’indonèsia, el terratrèmol d’Haití 
o, més recentment, la fam extrema de la Banya 
d’Àfrica. Les xifres de l’eurobaròmetre del juny 
del 2012 confirmen aquesta realitat: el 48% 
de la població espanyola dóna suport a les 
polítiques de solidaritat. i ho corrobora encara 
més el fet que, de les 90.000 cartes que va 
rebre la Presidència del govern el 2012, les 

retallades en ajuda al desenvolupament són la 
quarta causa de queixa, després de temes com 
el suport a la vaga general del 14n o la petició 
de pròrroga al pla Prepara per a aturats. 

La realitat és que la forta convicció de 
la ciutadania que va iniciar al seu dia el 
moviment solidari pel 0,7 el va sostenir en 
època de bonança i el manté viu per sobre de 
les circumstàncies polítiques i econòmiques 
actuals. els mals temps ens obliguen a les 
Ong a ser encara més fidels a la nostra missió 
i als nostres valors; a redoblar els esforços 
amb un únic objectiu: combatre la pobresa i 
la injustícia. La societat civil ho reclama i ho 
mereix.

Fa 32 anys que es va iniciar el 
moviment ciutadà perquè el 
0,7% del pressupost estatal 
es destinés a cooperació

Per saber-ne més: 

32 anys de solidaritat espanyola en primera 
persona. Mira el vídeo en aquest codi QR 
o cerca’l a www.IntermonOxfam.org/es/
campanas/proyectos/para-rajoy-cooperacion-
al-desarrollo-vale-cero
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MALGRAT TOT... 
DISMINUEIX LA 
SOLIDARITAT PÚBLICA

Q uan faltaven uns mesos perquè el 
govern publiqués els Pressupos-
tos generals de l’estat per al 2013 

van començar a arribar notícies alarmants. 
La paraula retallada s’havia convertit en 
una repetició instal·lada en el discurs polí-
tic que amenaçava d’ofegar, encara més, 
la despesa destinada a les partides socials, 
salut, educació i cooperació internacional. 
Paradoxalment, una setmana abans que es 
coneguessin aquests pressupostos històrics 
que castiguen de manera específica l’ajuda 
humanitària, el president Rajoy expressava 
davant l’assemblea de les nacions Unides el 
compromís reiterat d’espanya amb la solució 
a la fam al Sahel.

des d’intermón Oxfam, juntament amb 
la coordinadora d’Ongd espanyola, vam 
interpel·lar directament Mariano Rajoy dient-
li que s’equivocava desmantellant la política 

de cooperació dels 
últims 32 anys. La 
nova retallada pres-
supostàr ia con-
demna milions de 
persones a la pobresa i la nostra obligació 
com a organització que treballa per al des-
envolupament dels països al Sud era mostrar 
l’impacte d’aquesta decisió en la vida de les 
persones. amb aquesta intenció, vam llançar 
a l’octubre la campanya 32 x Rajoy, en la 
qual fèiem referència als anys de cooperació 
espanyola que el president del govern es-
panyol estava destruint. 

Mesos després, vam continuar alertant de 
l’impacte que té reduir l’ajuda als països més 
desafavorits. Perquè “en un context de crisi 
econòmica”, segons paraules de José María 
Vera, director general d’intermón Oxfam, “cal 
protegir precisament els que més la pateixen”.

els Pressupostos generals de l’estat per al 2013 van 
ser una destralada per a la cooperació internacional al 
desenvolupament, que va quedar a uns nivells mínims 
que no vèiem des dels anys 80. La conseqüència 
de retallar aquesta partida, que només representa el 
0,5% del pressupost total, és condemnar milers de 
persones a la pobresa i la fam. com assegura Jeremy 
Hobbs, director general d’Oxfam internacional, la 
decisió “és com tallar-se els cabells per perdre pes”.

Per saber-ne més 

LA REALITAT DE L’AJUDA 2012
a partir d’aquest any, la cooperació 
espanyola començarà a reduir els països 
amb què treballa en la lluita contra la 
pobresa, fins a limitar-se a una llista de 
23. això implica que deixarem d’atendre 
comunitats desafavorides de 29 països. 
aquestes i altres dades les trobaràs a 
l’informe La realitat de l’ajuda 2012, l’anàlisi 
exhaustiva sobre la cooperació espanyola 
que publiquem cada any. 

descarrega-te’l aquí:  
www.IntermonOxfam.org/realitatajuda

La cooperació internacional 
és una política social 
imprescindible i útil en el 
segle XXI: inverteix en 
equitat, seguretat, projecció 
internacional, creixement 
econòmic inclusiu i 
ciutadania global 

LA COOPERACIó SALVA VIDES

Les retallades en cooperació tenen conseqüències sobre la vida 
de les persones més pobres, mentre que invertir en cooperació 
és sinònim de salvar vides. gràcies a ella, per exemple, durant 
aquests últims deu anys, 40 milions de nens i nenes a tot el món 
han pogut accedir a l’escola, el nombre de dones que moren en 
donar a llum s’ha reduït en més d’un 50% i el nombre de nens 
que moren abans de complir els 5 anys ha disminuït en gairebé 
un 20%.
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amb la nostra experiència de més de 50 anys treballant a països en desenvolupament, 
hem analitzat els efectes a llarg termini de retallar la despesa social al nostre país. 
casos com el de l’amèrica Llatina i l’est asiàtic ens mostren que les respostes a la crisi 
que no prioritzen la justícia social generen més desigualtat i més pobresa. 

COM AFECTEN LES 
RETALLADES SOCIALS? 

Informe Crisis, desigualdad y pobreza, escrit per Teresa Cavero. © Intermón Oxfam, desembre del 2012.

elS NOStReS INFORMeS

COM SORTIR DE LA CRISI SENSE PENALITzAR LA JUSTÍCIA SOCIAL?
des d’intermón Oxfam creiem que hi ha alternatives al discurs polític que manté que l’únic camí per sortir de la 
crisi són les retallades de drets socials i laborals. La nostra proposta és: 

Precedents crisi econòmica mesures adoPtades efectes de les mesures

amèrica 
llatina

anys 60 i 70  
Creixement sostingut. Se 
sol·liciten  préstecs a credi-
tors internacionals. 

anys 80
Els préstecs generen augment 
de liquiditat.   Es concedei-
xen préstecs irresponsables.  

  Bombolla especulativa.

fmi i Banc mundial imposen:
• Programes d’ajust estructural i 

austeritat.
• Nacionalització de deutes 

privats estrangers.

• Augmenta la pobresa (a nivells de 25 anys abans), la 
desigualtat social i l’atur.

• Alentiment de l’augment de l’esperança de vida i 
el descens de la mortalitat infantil (a causa de les 
retallades en sanitat).

• Reducció de les possibilitats d’ocupació (fruit de les 
retallades en educació).

este 
asiático

anys 60 i 70
Creixement econòmic elevat 
i equitatiu.

 1997
L’elevada inversió estrangera 
provoca excés de liquiditat. 

 Préstecs temeraris de 
bancs al sector immobiliari.  

 Bombolla immobiliària.

fmi imposa:
• Retallades en la despesa 

pública.
• Finançament del dèficit a costa 

de deute públic.
• Acceptació de les reclamacions 

dels creditors internacionals. 

Augmenten la pobresa, les desigualtats regionals i 
l’atur. 

esPanya  1995-2007 
• Creixement centrat en la 

construcció. 
• No s’incrementa la despe-

sa social.
• No s’aborda el problema 

de la pobresa estructural.

 2008
Abundància de liquiditat.   
Préstecs irresponsables dels 
bancs.   Bombolla especu-
lativa immobiliària.

Govern espanyol i ue imposen
• Retallada de la despesa pública 

(especialment salut i educació).
• Augment de la pressió fiscal 

sobre classes mitjanes i baixes.
• No es penalitza els gestors 

irresponsables.

Previsió d’esPanya el 2022:
• Augmentarà la pobresa (s’estima en 18 milions de 

pobres) 
• Continuarà creixent la desigualtat social (el 2012 ja 

érem el país més desigual de la UE).
• Serem una societat menys saludable i, per tant, 

menys productiva.
• Disminueixen els drets socials (com a resultat de la fi 

de la sanitat i l’educació per a tothom).
• Deteriorament de la qualitat democràtica. 

Política fiscal justa Blindar els drets socials enfortir la qualitat democràtica

• Posar fi a l’evasió fiscal.
• Adoptar la taxa sobre les transaccions financeres 

internacionals.

• Garantir el dret a una educació i sanitat públiques, 
universals i de qualitat.

• Garantir un sistema d’ingressos mínims.
• Dret a l’empara i assistència, a un habitatge digne, a 

l’ocupació.
• Complir els compromisos contrets en la lluita contra 

la pobresa al món.

• Garantir l’accés de la ciutadania a una informació de 
qualitat.

• Fomentar una democràcia participativa.
• Garantir la independència dels ens supervisors i regu-

ladors de l’Estat.
• Una ciutadania implicada en l’activitat política i 

social.
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estudiem l’impacte social i mediambiental de deu poderoses empreses d’alimentació 
i begudes i les instem a prendre mesures de millora. 

Informe Tras la marca, escrit per Beth Hoffman. © Oxfam, febrer 2013

PUNTUEM LES 10 GRANS  
EMPRESES D’ALIMENTACIó 

Pots descarregar-te’ls a  
www.IntermonOxfam.org/estudis

a quest informe forma part de la cam-
panya Rere la marca, que vol incre-
mentar la transparència i la rendició 
de comptes dels deu actors més 

visibles de la indústria alimentària. Per a això, 
hem elaborat una taula en la qual puntuem el 
seu comportament en set àmbits clau.

CONCLUSIONS
 Les deu grans no utilitzen el seu poder per 

ajudar a crear un sistema alimentari més just.
 Les empreses no són transparents amb 

relació a les seves cadenes de subministra-

ment agrícola.
 cap disposa de polítiques adequades per 

protegir les comunitats locals de l’acapara-
ment de terres i d’aigua.
 no prenen prou mesures per frenar les 

emissions de gasos d’efecte hivernacle.
 La majoria no ofereix als petits agricultors 

igualtat d’accés a les seves cadenes de sub-
ministrament, i cap garanteix que reben un 
preu just pels seus productes.
 Molt poques han adoptat alguna mesura 

per resoldre l’explotació de les dones agri-
cultores i de les jornaleres.

QUÈ POTS FER TU?
Som 700 milions de consumidors. Junts po-
dem pressionar les empreses d’alimentació i 
begudes i fer que aquest injust sistema ali-
mentari canviï. 

 informa-te’n a www.IntermonOxfam.org/
rerelamarca i difon la campanya.
 Posa’t en contacte amb les empreses per 

exigir-los que millorin el seu comportament.
 canvia la teva forma de comprar i consu-

mir aliments a www.oxfam.org/es/CRECE/
desafio

EMPRESA PUNTUACIÓ TERRA DONES AGRICULTORS TREBALLADORS TRANSPARÈNCIA AIGUACANVI 
CLIMÀTIC

Molt deficient Deficient En progrés Aprovat Bé
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Etiòpia, banyada pel riu Nil, té aigua de sobres per 
proveir la seva població. Tot i així, el 32% dels seus 
habitants (27,5 milions de persones) no tenen accés a 
aigua neta i segura. Una realitat contra la qual lluitem 
des del 2004 amb petits però sòlids avenços. Ens 
explica les impressions del seu viatge al país africà 
Mariona González, del nostre equip a Espanya. 

Text: Mariona González, responsable d’Aliances estratègiques d’Intermón Oxfam | Fotos: 
Pablo Tosco / Intermón Oxfam

EL MIRACLE  
DE L’AIGUA

etIÒPIA

15



Fa uns mesos vaig viatjar a etiòpia i 
vaig poder comprovar amb els meus 
propis ulls els fruits del nostre progra-
ma d’aigua, sanejament i higiene. Un 

treball que ha permès que 115.916 homes 
i dones tinguin aigua potable a prop de les 
seves cases, utilitzin rentamans, dutxes i la-
trines, i pateixin menys malalties com a resul-
tat del consum d’aigua contaminada. a més 
a més, poden regar els seus camps i treure 
més profit de les seves terres. Tot això en 
col·laboració amb 15 organitzacions locals i 
entitats governamentals.

Vam començar a posar en marxa aquest tre-
ball el 2004 allà on les dones i les nenes, en-
carregades d’anar a buscar aigua en el medi 
rural etíop, destinen més temps a aquesta 
tasca. en algunes zones, hi poden arribar a 
dedicar fins a 5 hores al dia, a més d’ocu-
par-se de les criatures, preparar els àpats, 
conrear les petites parcel·les familiars, rentar 

la roba o recol·lectar llenya per cuinar. anar a 
la font és una dura tasca que repeteixen dues 
vegades al dia, al matí ben aviat i al vespre, 
amb la qual cosa estan més exposades als 
atacs d’animals o a les disputes que s’acostu-
men a produir en aquests llocs. L’aigua és un 
bé escàs i preuat al qual tots volen accedir. 

UNA FONT AL COSTAT DE CASA
aquesta situació ha canviat radicalment per a 
desenes de dones com Mhrat Haile, que vam 
conèixer al kebele (poble) d’areka, un dels 
sis kebeles del districte de Boloso Sore on 
hem construït, en col·laboració amb l’Ong 
local acts of compassion, un pou que funcio-
na amb bombament manual. Per Mhrat tenir 
aigua potable al costat de casa és sinònim de 
menys malalties, de més higiene, de millors 
collites, però sobretot de més temps, més 
educació i, en definitiva, menys pobresa. 
Però el secret d’aquest canvi radical no està 
solament en la construcció d’una font d’aigua 
a pocs minuts de la seva cabana, sinó sobre-
tot en com hi hem implicat tota la comunitat 
perquè sigui conscient del seu dret a l’aigua. 
a areka, tot va començar fa tres anys quan 
vam organitzar una primera reunió amb els 

Tenir aigua potable al costat 
de casa és sinònim de menys 
malalties, de més higiene, 
de millors collites, i, en 
definitiva, menys pobresa

ETIÒPIA

Habitants: 86.538.500 persones
esperança de vida: 59,7 anys
analfabetisme: 49,7% (homes) i 
64,9% (dones)
mortalitat infantil: 60,9‰ 
Població per sota del nivell de pobre-
sa: 29,2% 
Índex de desenvolupament humà: 
173 (sobre un total de 186)

font: The World Factbook i Programa 
de les Nacions Unides per al Desenvo-
lupament 2012

ADDIS ABEBA

Moyalé

HarerAwasa

Gonder

Jima

Mekele

KENYA

SUDAN

SUDAN
DEL 
SUD

SOMÀLIA

IEMEN
ERITREA

DJIBUTI

 Els usuaris de les infraestructures d’aigua s’han format 
per poder arreglar tot sols les averies que es produeixin.
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veïns per treballar plegats sobre la necessi-
tat de disposar d’aigua neta. Una vegada la 
comunitat va estar convençuda i disposada a 
impulsar el projecte, es va fer una prospecció 
a la zona per veure on hi havia aigua subter-
rània. Posteriorment el personal tècnic d’acts 
of compassion va procedir a l’excavació del 
pou, amb la col·laboració de mà d’obra de la 
mateixa comunitat. en paral·lel es va crear 
un comitè d’aigua, format per persones ele-
gides del poble, i encarregat de gestionar el 
punt d’aigua i promoure hàbits d’higiene sa-
ludables (vegeu el requadre a la pàgina 19). 

Mhrat s’hi va implicar des del principi i els seus 
veïns la van escollir perquè fos responsable del 
punt d’aigua. com a tal, té la clau que permet 
accedir a la font (degudament protegida amb 
tanques) i vigila que se’n faci un bon ús: que 
ningú agafi més aigua de la que li pertoca, que 
no hi entrin animals, que no es trenqui res… 
a més a més, Mhrat, que ara disposa de més 
temps per a ella, ha rebut formació en higiene, 

cosa que es pot constatar quan entrem a casa 
seva: tot està net, els estris de cuina desats en 
un lloc elevat (i no a terra) i ha construït una 
latrina on tota la família fa les seves necessi-
tats (en lloc de fer-ho enmig del camp, una 
pràctica que provoca insalubritat, contamina 
els aqüífers i facilita la transmissió de malalties 
pels insectes que atreu). 

La mateixa transformació ha viscut darem 
Yelesh, una altra integrant del comitè d’aigua, 
en aquest cas responsable de promoure bo-
nes pràctiques d’higiene al poble. a casa seva 
també hi ha una latrina. i un rentamans. i una 
dutxa. i la cuina està separada de la resta de 
la casa per preservar-la dels animals de corral 
que circulen pel pati. de fet, el que és mera-
vellós és que cada dia hi ha més persones 
conscienciades de la importància de tenir 
bons hàbits d’higiene. És una cosa que s’es-
tén de veí en veí i de generació en generació. 

Tant Mhrat com darem són mares com jo, 
mares agraïdes que han vist com la seva sa-
lut i la de les seves famílies ha millorat, amb 
tot el que això comporta. “abans aquestes 
persones eren víctimes fàcils de paràsits in-
testinals i malalties de la pell, ambdues de-
gudes a l’aigua en mal estat. Tenien febre, 
se sentien dèbils, però anaven a treballar 
igualment perquè no es podien permetre 
quedar-se al llit i perquè moltes no tenen 

Cada dia hi ha més persones 
conscienciades de la 
importància de tenir bons 
hàbits d’higiene

 La Mariona González va visitar la nostra 
feina a Etiòpia.

 Darem Yelesh es la responsable de 
promoure bones pràctiques d’higiene a 
Areka. A la foto, es renta les mans abans 
de posar-se a cuinar. 

17Revista IO  |  Maig 2013  |  etIÒPIa  | 



diners per anar al metge”, m’explica un dels 
nostres tècnics al país. “ara estan sans, la 
seva productivitat és més gran i poden millo-
rar els seus ingressos”, conclou. no m’hau-
ria imaginat mai que disposar d’aigua neta i 
segura fos tan important. cada dia que obro 
l’aixeta d’aigua, penso en elles. 

ESTENDRE L’ACCÉS 
L’endemà d’haver visitat el kebele d’areka ens 
vam desplaçar a una altra regió per veure el 
programa d’aigua de Worka gara, al districte 
de dendi, i el nostre soci local Water action. 
es tracta d’una infraestructura hidrològica 
molt més complexa que la que vam veure 
a areka. consisteix a extreure aigua d’un 
brollador situat al cim d’un turó i distribuir-la 
per tota una vall a més de 55.000 famílies 

de diferents pobles. És impressionant l’abast 
d’aquest projecte, i un cop més la clau està 
en la implicació de la població beneficiària. 
en aquesta ocasió, vam tenir l’oportunitat de 
veure en acció els encarregats de mantenir 
la infraestructura. La nit abans havia plogut 
amb força i la canalització central (des de la 
qual es distribueix aigua als diferents pobles) 
s’havia trencat i vam constatar com els ma-
teixos usuaris la reparaven. no eren més que 
un grup de camperols que havien estat prè-
viament formats en fontaneria i que gràcies 
a això eren capaços d’arreglar l’avaria sense 
haver de demanar ajuda a ningú. 

Vam recórrer la vall amb el responsable 
del programa, Hussein Hassen, i vam vi-
sitar alguns dels pobles. en tots els casos, 
la mateixa comunitat, amb la seva autoritat 
local, gestiona les seves infraestructures i 
s’encarrega de garantir uns alts estàndards 
de qualitat. Hussein ens va explicar que en 
aquesta zona hi havia hagut molts conflictes 
per culpa de l’aigua. els habitants dels pobles 
que vivien a prop del riu no volien que aquells 
que estaven més lluny la poguessin usar. ara 
han vist que l’aigua és de tothom i això és un 
gran avenç. 

AIGUA PER REGAR
en aquesta mateixa regió, però en un altre 
districte anomenat Zway, vam visitar el poble 
de Halaku, on hem instal·lat un sistema de reg 
que permet treure profit de la terra tot l’any (i 
no solament en època de pluges). aquí vam 
veure com una bomba d’aigua i una bona ca-
nalització, acompanyada de formació i llavors, 
aconsegueix que una mare de família que fa 
quatre anys obtenia el mínim per menjar hagi 
incrementat un 200% la seva producció. en 
ser membre de la cooperativa que gestiona el 
sistema de reg, coneix els preus dels produc-
tes agrícoles en el mercat i decideix plantar el 
que es vendrà millor, per exemple les cebes. 
És el cas de Keleme Werk, que té compte propi 
al banc i espera guanyar 3.000 euros amb la 
collita d’aquest any. amb els ingressos de l’any 
passat, ja va poder comprar dos bous, portar 
els seus fills a escola i, ben aviat, obrirà una 
botiga a la ciutat. La seva vida ha fet un gir de 
180 graus, ha passat de dependre de la pluja i 
viure amb una alta precarietat a tenir, ella i els 
seus fills, un futur pròsper i ple d’oportunitats. 
ella sí que és una emprenedora!

Us vull transmetre les gràcies de part de to-
tes les persones que vam conèixer que ens 

La mateixa comunitat 
gestiona les seves 
infraestructures i s’encarrega 
de garantir uns alts 
estàndards de qualitat de 
l’aigua
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miraven amb sorpresa i curiositat en arribar 
als seus kebeles, després s’acostaven a sa-
ludar-nos formalment i finalment ens abra-
çaven i deien amesegënallô (gràcies, en 
amhàric).

gràcies perquè junts fem un equip: les ma-
teixes comunitats que treballen intensament 
per preservar les seves infraestructures; les 
organitzacions locals que les ajuden a cons-
truir-les i gestionar-les; el nostre equip al pa-
ís, el qual els dóna suport tècnicament i alho-
ra exigeix als seus governants que garanteixin 
un accés a l’aigua universal; el nostre equip 
a espanya, que busca fons perquè tot això 
sigui possible i dóna a conèixer aquestes re-
alitats terriblement injustes perquè entre tots 
trobem solucions; i tu mateix, que al final de 
la cadena, contribueixes a canviar la vida de 
milers de persones. Amesegënallô !

 Una bomba d’aigua i una bona canalització, 
acompanyada de formació i llavors, ha permès que les 
famílies hagin incrementat la seva producció.

QuÈ sÓn els comitÈs d’AiguA? 
el comitè s’encarrega de la gestió, el funcionament i el manteniment de 
les infraestructures d’aigua i sanejament així com de la promoció d’hàbits 
d’higiene en un poble. es finança mitjançant quotes mensuals aportades 
pels beneficiaris de les instal·lacions. 

Qui en forma part? 

els seus membres són elegits per la mateixa comunitat, i es procura que 
el 50% siguin dones. Tots reben formació organitzativa i tècnica. en tots 
aquests comitès hi ha aquestes figures:

Responsable del comitè 
d’aigua

dirigeix la resta de mem-
bres del comitè per ga-
rantir que funcionin pous, 
canonades o dipòsits i que 
es promoguin uns mínims 
hàbits d’higiene per preve-
nir malalties. 

Responsable del punt 
d’aigua

Vigila que es faci un bon ús 
de la font a la qual acudei-
xen tots els veïns: que cada 
família agafi la quantitat que 
li pertoca, que no hi entrin 
animals, que no es trenqui 
res, etc.

 
Responsable de la 
promoció d’higiene

informa dels tallers que 
organitza l’Ong local o va 
casa per casa a explicar 
per què és important usar la 
latrina o rentar-se les mans 
abans de cuinar. 
 

Responsable de 
manteniment 

Fa les operacions diàri-
es necessàries perquè 
funcionin les instal-
lacions i les repara quan 
s’espatllen. 
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EN TERRA DE NINGÚ
Justícia per a les famílies camperoles 
desallotjades a la vall de polochic

Q uin és l’interès que 
s’amaga darrere el de-
sallotjament d’aquestes 

famílies? Les terres de la vall de 
Polochic, molt fèrtils, van atreure 
els inversors del sector dels agro-
combustibles, interessats a plantar 
conreus de canya de sucre i pal-
mera d’oli. a partir d’aquí, s’expli-
quen moltes coses… aquest cas 
és un clar exemple d’acaparament 
de terres, una tendència cada ve-
gada més estesa que, sota l’apa-
rença d’inversió en agricultura, dó-
na lloc a desallotjaments, enganys 
i violacions dels drets humans en 
comunitats vulnerables que depe-
nen de la terra per subsistir. 

Per denunciar la situació d’aques-
tes famílies i, en general, l’acapara-
ment de terres, vam llançar durant 
el mes de gener una campanya en 
què vam reclamar al president de 
guatemala, Otto Pérez Molina, 

que complís el seu compromís 
i tornés les seves terres a les fa-
mílies expulsades. La campanya 
internacional va ser liderada per 
la coalició d’organitzacions gua-
temalenca Vamos al grano i va 
comptar amb el suport d’Oxfam i 
altres organitzacions a països com 
espanya, Mèxic, el Brasil, Perú, el 
Salvador, colòmbia, nicaragua, 
entre altres. Rigoberta Menchú, 
Premi nobel de la pau, també ens 
va oferir el seu suport.

QUÈ HEM ACONSEGUIT 
Més de 70.000 signatures han 
donat suport a la campanya per 
demanar el reallotjament de les 
famílies de la vall de Polochic. a 
guatemala, el cUc (comité de 
Unidad campesina), juntament 
amb representants de les comuni-
tats de Polochic, va organitzar ac-
tes i marxes que van tenir un gran 
ressò mediàtic i va aconseguir reu-

nir-se amb el ministre d’agricultu-
ra. a espanya, ens va visitar María 
Josefa Macz, que va explicar en 
xerrades, debats i actes públics la 
realitat que ha d’afrontar el seu pa-
ís. Vam difondre la campanya per 
les xarxes socials, al carrer i a la 
Mitja Marató de Madrid, on vam 
proposar als 20.000 corredors 
que donessin suport a les famíli-
es del Polochic signant la petició. 
També a Madrid vam ser presents 
als cinemes golem projectant l’es-
pot de la campanya i recollint sig-
natures durant algunes setmanes. 
a Pamplona va tenir lloc l’exposi-
ció fotogràfica “Un mundo ham-
briento”, del fotoperiodista alfons 
Rodríguez.

OXFAM eN AccIÓ

Fa dos anys, 769 famílies van ser expulsades 
per força de les seves cases i terres. els 
cossos de seguretat de l’estat guatemalenc 
i de l’empresa chabil Utzaj van cremar 
les seves cases i els seus conreus, i tres 
camperols van morir per la violència 
infligida en el desallotjament. d’un dia per 
l’altre, es van trobar al carrer. La comissió 
interamericana de drets Humans va 
sol·licitar al govern guatemalenc que garantís 
alimentació, salut i casa a les famílies 
desallotjades. dos anys després, continuen 
esperant.
 
Text: Eva Moure, periodista del Departament de Comunicació 

© Pablo Tosco / IO

Més informació:  
www.IntermonOxfam.org/CREIX

A Guatemala, la 
inversió nacional i 
estrangera fa anys 
que s’apropia de 
terres per conrear 
palmera d’oli i canya 
de sucre. Això fa 
que conreus de blat 
de moro o de frijol, 
que són la base de 
l’alimentació de la 
població, deixin de 
ser rendibles i, per 
tant, comencin a 
escassejar 
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Entrevista a María Josefa Macz 
“ABANS QUE RES CAL TRENCAR EL SILENCI. EN 
SEGON LLOC, ORGANITzAR-NOS. I EN TERCER 
LLOC, RECUPERAR LES NOSTRES TERRES.”

Té 30 anys, una filla i una dura història darrere seu. És la primera 
dona que ha aconseguit arribar a la subdirecció del cUc (comité 
de Unidad campesina) de guatemala. al març va ser a espanya 
per difondre la campanya contra els desallotjaments de Polochic. 
Text: Susana Arroyo, responsable de CREIX per Amèrica Llatina i el Carib.

Com vas entrar a formar part del CUC?
Vaig estudiar per ser comptable però vaig passar gairebé set anys bus-
cant feina per culpa de la discriminació que patim les dones, i encara 
més si som indígenes. i quan per fi vaig trobar alguna cosa, no pagaven 
els salaris mínims. Llavors una veïna em va informar que el cUc neces-
sitava una comptable i em van contractar, tot i que penso que em van 
donar la feina per la meva història personal.

Quina és la teva història?
el meu pare és del poble cakchiquel i la meva mare és q’eq’chí. en el 
conflicte armat del 81 van segrestar el meu pare i jo vaig néixer sense 
coneixe’l. Quan vaig explicar que la meva família havia estat víctima de les 
persecucions als indígenes, ens vam adonar del que tenia en comú amb 
el cUc, una organització que lluita contra les injustícies cap als camperols 
i les camperoles. Jo no sabia que hi havia organitzacions com aquesta.

Com és possible?
Perquè la meva família es trobava en una situació difícil i jo vivia el dia 
a dia sense preguntar res. Quan ja treballava al cUc vaig començar a 
sentir curiositat sobre el que havia passat el meu pare i sobretot la meva 
mare en el conflicte armat. no era fàcil. La mare va patir un fort trauma, 
tenia por de parlar.

Creus que les dones de la teva generació viuen sense aquesta por?
Les que s’han organitzat sí, però encara n’hi ha moltes que viuen amb 
por de parlar i buscar justícia.

Creus que n’has ajudat alguna?
Jo només he donat exemple. es pot elevar la veu de les dones que no 
han tingut l’oportunitat d’expressar-se per exigir els nostres drets. a més 
a més, no he transmès a la meva filla el silenci i la por amb què vaig 
ser criada.

Què hem de fer perquè es faci justícia?
abans que res trencar el silenci, denunciar que estem sent violentades, 
que no es compleixen els nostres drets. en segon lloc, organitzar-nos i 
en tercer, recuperar les nostres terres. això és el més urgent.

© Pablo Tosco / IO
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descarrega’t l’informe aquí: www.intermonOxfam.org/es/
campanas/proyectos/vivienda-tierra-desahucios-en-espana-
acaparamientos-de-tierras-en-sur

DESNONAMENTS A ESPANYA, 
DESALLOTJAMENTS A TERRES DEL SUD

els casos de desnonaments a espanya i els desallotja-
ments a països com guatemala comparteixen una ma-
teixa causa: l’avarícia descontrolada i la concentració 
de poder en mans d’uns pocs. Salvant les diferències 
evidents entre països, els efectes sobre les poblacions 
són compartits i recauen sobre els més vulnerables, que 
es queden al carrer sense alternatives ni drets socials. 
es tracta de violacions dels drets humans que atempten 
contra la dignitat de les persones i que condueixen cap a 
societats més desiguals, pobres i menys democràtiques. 
aquestes són algunes conclusions de Vivienda y tierra: 
Desahucios en España, acaparamientos de tierras en el 
Sur, un document que hem publicat per evidenciar que 
ambdues problemàtiques tenen més connexions que 
diferències.  

Venut A inVersors 
sense escrÚpols
La Sagrada Família de Barcelona, l’alhambra de 
granada o el Pilar de Saragossa van ser alguns dels 
monuments venuts simbòlicament el dia d’acció 
global contra l’acaparament de Terres (7 de fe-
brer) als països en desenvolupament. La sèrie de 
fotografies trucades ens van ajudar a denunciar 
l’acaparament de terres i les conseqüències que té 
sobre les persones més pobres.
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DE L’EMERGÈNCIA AL 
DESENVOLUPAMENT 
A L’EST DEL TXAD

I niciem un viatge. al país 
més gran del continent 
africà: el Sudan. a una de 
les seves regions més re-

motes, darfur, territori fronterer 
amb el Txad i enmig del Sahel. 
el 2003 hi va esclatar una de les 
pitjors crisis humanitàries de la 
història. Més de 250.000 per-
sones van haver de fugir de la 
mort i la guerra. Van abandonar 
els seus poblats arrossegant el 
bestiar i es van dirigir al Txad, un 
dels països més pobres del con-
tinent (ocupa el lloc 184, de 186, 
en l’índex de desenvolupament 
humà de les nacions Unides). 
en aquest país sense prou aigua 
(un 50% de la població no hi té 
accés), ni terra per a pastures, 
ni conreus, arribaven dia a dia 
milers de persones desnodrides.

arribaven amb l’esperança de 
trobar seguretat als camps que 
es van anar creant a la frontera, 
en els quals aviat va sorgir el risc 

d’epidèmies, amuntegament i 
falta d’aigua. 

el 2007 la crisi es va agreujar amb 
l’aparició de 180.000 desplaçats 
interns del Txad que fugien de 
conflictes i lluites interètniques. 
el difícil panorama s’aguditzava, 
a més a més, per les periòdiques 
sequeres i crisis alimentàries i les 
tensions sorgides amb la població 
autòctona.

com assenyala alberto ibáñez, 
coordinador d’aigua, sanejament 
i higiene d’intermón Oxfam: “al 
Txad no hi ha hagut una crisi sinó 
diverses: crisi de refugiats, despla-
çats, epidèmies de còlera, seque-
res i inundacions”. 

L’AIGUA, LA HIGIENE, EL 
BESTIAR
L’ajuda de socis i donants va fer 
possible que el 2004 desembar-
quéssim al Txad, on ja treballàvem 
des del 1966 amb programes de 

desenvolupament, per respondre 
a aquesta emergència de gran 
magnitud. 

gràcies a la vostra solidaritat, vam 
atendre els camps de refugiats de 
goz amir i de djabal. i a partir del 
2007, els desplaçats dels camps 
d’aradib i Habilé. També les pobla-
cions locals d’acollida de la ciutat 
de goz Beida i pobles circumdants 
als camps.

al principi, el nostre treball es va 

fer contra rellotge. “L’important 
era poder garantir que les perso-
nes refugiades tinguessin accés a 
l’aigua, al sanejament i a la higi-
ene. en una zona d’escassíssims 
recursos i on l’aigua brilla per 
la seva absència, tot això era un 
gran desafiament. i sobretot, fer-
ho d’una manera inclusiva, tenint 
en compte les comunitats autòc-
tones que vivien en unes condici-
ons molt precàries”, explica María 
chalaux, coordinadora regional 
d’acció humanitària al Txad del 
2009 al 2010.

abastar d’aigua potable els camps 
va ser la nostra prioritat. Un gran 
repte, en el qual es van fer servir 
tota mena de tècniques mai abans 
utilitzades. Primer, per obtenir ai-
gua, i després, perquè arribés als 
camps, a través de bombes manu-
als i motoritzades. Una tasca que 
finalment va tenir èxit i que va ser 
acompanyada de la construcció 
de latrines, abocadors, safarejos i 

el tXAd

del 2004 al 2012, vam proporcionar seguretat alimentària, aigua potable i 
condicions de sanejament a milers de refugiats de darfur que es van instal·lar 
a l’est del Txad, així com als desplaçats interns i a la població local d’aquest 
país africà. La nostra tasca en una de les pitjors crisis humanitàries mundials 
ha estat possible gràcies al suport de socis, donants i institucions. ells van 
permetre que l’organització abordés la intervenció humanitària més important 
del moment i apliqués els aprenentatges a altres regions actualment en crisi. el 
2012, ens vam retirar dels camps de refugiats però vam continuar amb projectes 
de desenvolupament i acompanyant els desplaçats en el retorn a les seves llars. 
També vam portar a terme intervencions humanitàries, mantenint activa la capacitat 
de respondre ràpidament a noves crisis futures.  
Text: Esther Montero, periodista col·laboradora d’Intermón Oxfam 

Al Txad no hi ha 
hagut una crisi sinó 
diverses: crisi de 
refugiats, desplaçats, 
epidèmies de 
còlera, sequeres i 
inundacions
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un ampli treball de sensibilització 
en temes d’higiene. Sobretot amb 
les dones, espina dorsal de la vida 
als camps, les quals van a buscar 
aigua o caminen, en un entorn 
insegur, fins a 20 quilòmetres per 
trobar fusta per cuinar. 

Un altre àmbit important va ser 
la cura del bestiar. Sense camps 
per conrear és l’únic mitjà de vi-
da de moltes famílies refugiades 
i de la població local. Per això es 
van portar a terme campanyes 
per vacunar i desparasitar el 
bestiar, a més de proporcionar-li 
aliments.

en tot aquest treball ha estat 
fonamental la implicació de 
les persones del lloc, que, per 
exemple, han après a gestionar 
els punts d’aigua i a posar en 
pràctica tècniques d’higiene que 
allunyen les malalties que es de-
riven de beure aigua bruta. “al 
principi, totes les Ong som allà i 

les solucions són d’emergència”, 
assenyala María chalaux. “el 
repte és trobar sortides sosteni-
bles quan les crisis s’enquisten 
i les Ong i els diners se’n van; 
això requereix la implicació de la 
població.” 

RETIRADA PROGRESSIVA
el 2012 vam començar a reti-
rar-nos progressivament dels 
camps del Txad a causa de l’es-
tabilitat de la situació. La majoria 
dels desplaçats interns retornaven 

a les poblacions d’origen (des d’in-
termón Oxfam els estem acompa-
nyant en aquest procés), i la vida 
als camps de refugiats prosseguia 
sense canvis significatius, en gran 
part perquè el conflicte a darfur 
continua latent i és molt difícil 
tornar.

actualment el manteniment del 
sistema hídric al camp de goz 
amir i de djabal l’efectuen comitès 
de gestió creats pels mateixos re-
fugiats, amb el suport d’una Ong 
local, els tècnics de la qual han 
estat formats per intermón Oxfam. 
Pel que fa a la situació d’insegure-
tat alimentària recurrent, continu-
em presents a través d’un progra-
ma de desenvolupament.

Per Pilar duch, responsable 
de protecció i incidència en els 
programes, alguns dels nostres 
aprenentatges a l’est del Txad 
han estat “veure la importància 
de buscar solucions duradores 

quan les crisis s’enquisten i la 
necessitat de sempre tenir en 
compte les poblacions locals, 
que han de suportar el pes que 
comporta l’arribada de gent no-
va, en un lloc en què els recursos 
són escassos”. 

en nou anys, del 2004 al 2012, 
hem dedicat més de 20 milions 
d’euros a donar una vida digna a 
milers de persones refugiades i 
desplaçades al Txad. i hem creat 
solucions de continuïtat. imple-
mentar l’aprenentatge obtingut en 
altres crisis humanitàries, com la 
de Mali, Mauritània o Burkina Fa-
so, és ara la nostra prioritat.

La implicació de la 
població local ha 
estat fonamental. 
Ha après a gestionar 
els punts d’aigua i 
a posar en pràctica 
tècniques d’higiene

 La majoria de les persones que 
arribaven de Darfur als camps de refugiats 
de l’est del Txad eren dones i nens.
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MARÍA CHALAUX (a la foto)
Va ser coordinadora d’aigua i sanejament als 
camps de refugiats de Goz Amir i Djabal del 2006 
al 2009, i després coordinadora regional d’ajuda 
humanitària a la regió fins al 2010.

Quina és la teva valoració del treball d’Intermón Oxfam a 
l’est del Txad? 
el treball va ser dur perquè era complicat obtenir aigua, però 
vam aconseguir que les persones refugiades, desplaçades i 
autòctones hi tinguessin accés gràcies a l’excavació de pous. 
es podia treure aigua amb bombes manuals (als pous menys 
profunds) o amb bombes elèctriques (en els més profunds). al 
mateix temps es va assolir una gran sensibilització sobre l’ús de 
la latrina. i vam ser capaços de mobilitzar les comunitats, que 
es van apropiar dels projectes que desenvolupàvem. a més a 
més, es va saber integrar bé la població local.

Quin creus que ha estat el principal aprenentatge?
Ser conscients que les situacions es poden cronificar i que 
cal trobar solucions sostenibles en el temps. aquest és el gran 
repte i crec que al Txad ho vam aconseguir implicant-hi la po-
blació refugiada.

Què va ser el que et va impactar més? 
el dany col·lateral que es fa en aquestes zones quan hi de-
sembarquen les agències humanitàries. es genera tota una 
economia al voltant que després desapareix. no sé quina és la 
solució però hem de tenir present aquest problema.

Què hi vas aprendre tu?
em va ajudar a relativitzar els problemes que tenim aquí i a ser 
conscient de com sóc d’afortunada per haver nascut en aques-
ta part del món. També vaig aprendre molt de la gent d’allà. 
Vas pensant en què els ajudaràs, que tu saps com instal·lar 
un pou… però ells en el seu difícil dia a dia et donen lliçons de 
vida. Sobretot em van impressionar les dones: la seva capacitat 
de treball, de solidaritat, de resistència i d’expressar-se quan 
poden o les deixen, cosa que no és gaire freqüent. 

Van SeR aLLÀ
Quatre cooperants d’intermón Oxfam fan balanç de la nostra intervenció.  

CHRISTINE GUINOT
És l’actual coordinadora humanitària de l’Àfrica 
de l’Oest i el Magrib d’Intermón Oxfam. En la 
crisi del Txad va actuar com a responsable de 
logística dels camps de refugiats i desplaçats: 
garantia la comunicació amb els equips desplaçats 
i gestionava la seva seguretat, entre altres moltes 
funcions.

Quin és per a tu l’assoliment més important de la nostra 
intervenció en aquesta emergència?
Hem sabut adaptar la nostra actuació segons l’evolució del 
context. intermón Oxfam compta amb un enfocament que po-
ques organitzacions tenen: és capaç de treballar en la primera 
resposta, però també a mitjà termini. Sap (i és un dels seus 
objectius) no convertir els beneficiaris en simples receptors de 
l’ajuda sinó en partícips del que fem. aquesta resposta al Txad 
ens ha permès incloure en totes les nostres activitats accions 
de gènere i protecció. 

Amb la teva llarga experiència en contextos de crisi humani-
tària, què destacaries d’aquesta emergència?
M’ha impactat el grau de maldat que pot tenir l’ésser humà. 
i al mateix temps la seva capacitat d’adaptació a situacions 
tan adverses. i la dignitat que mantenen malgrat tot. També 
em va sorprendre la gran quantitat d’organitzacions que van 
arribar allà quan es va produir l’emergència i que es van posar 
a treballar sense parar-se a pensar quines eren les necessitats 
de la gent del lloc. 
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PILAR DUCH
Des del 2011, és la responsable de protecció i 
incidència en els programes d’Intermón Oxfam, 
des d’on procura que els actors implicats en 
una crisi humanitària assegurin la protecció i 
l’assistència de les persones afectades. El 2008 
va portar a terme una avaluació dels nostres 
projectes als camps de refugiats de Djabal i Goz 
Amir. 

Quina va ser la conclusió de l’avaluació que vas efectuar el 
2008 als camps de refugiats?
assenyalava l’encert de l’estratègia d’aigua, sanejament i pro-
moció d’higiene, i la seva progressiva autonomia, perquè fossin, 
en la mesura que sigui possible, més sostenibles. 

Què vam demanar en l’àmbit polític en aquesta crisi?
del 2009 al 2011, el treball d’incidència es va centrar a fer un 
seguiment del traspàs de responsabilitats d’eURFOR (missió de 
la Ue) a MinURcaT (de l’OnU). Posteriorment, vam pressionar 
molt perquè el govern del Txad complís la seva responsabilitat 
d’atendre els seus conciutadans. a més a més, vam fer diver-
sos informes i accions ciutadanes com la recollida de més de 
15.000 signatures demanant que el govern espanyol s’impli-
qués a resoldre la situació de la població refugiada i desplaçada 
al Txad. en una segona fase, també vam reclamar solucions 
duradores per als 180.000 desplaçats interns. 

Què t’ha afectat més de les teves vivències al Txad?
Quan vaig arribar els camps ja feia un temps que funcionaven 
i el que em va sorprendre va ser la capacitat d’adaptació i de 
resistència dels seus habitants. els camps de refugiats esta-
ven molt nets, les seves cabanes cuidades… També em crida 
l’atenció els efectes positius del desplaçament de poblacions 
per a les persones autòctones. a darfur, per exemple, la gent 
té més coneixement d’agricultura que al Txad i això es va tras-
passar a les poblacions locals. 

ALBERTO IBAñEz (a la foto)
És coordinador d’aigua, sanejament i higiene 
d’Intermón Oxfam, una responsabilitat que ja va 
ocupar en la crisi de l’est del Txad entre l’octubre 
del 2008 i l’octubre del 2009 i que va suposar el 
seu primer contacte i experiència en aquest país. 

Creus que el que hem après al Txad ens ha servit per ser 
millors en operacions similars? 
Sempre he pensat que el nostre treball als camps de refugiats 
de l’est del Txad va ser com una universitat per a intermón 
Oxfam, hi vam aprendre moltíssim. actualment, els nostres 
equips txadians són molt més autònoms i fins i tot han creat la 
seva pròpia Ong per donar continuïtat als projectes d’aigua i 
sanejament. alguns d’ells també treballen ara en altres països, 
portant les nostres respostes d’aigua i sanejament a Mauritània 
o Burkina Faso. de les persones no txadianes que van inter-
venir en l’emergència del Txad, diverses continuen treballant 
amb nosaltres, i ja han fet tres o quatre missions amb intermón 
Oxfam. el seu coneixement de la nostra manera de treballar i 
l’experiència acumulada ens fan guanyar en pertinència, eficà-
cia i qualitat en qualsevol nova intervenció.

Què destacaries de la nostra actuació en la crisi del Txad?
La capacitat per escoltar els problemes de les persones en 
situació de necessitat extrema o afectades per crisis humani-
tàries (crisi de refugiats, desplaçats, sequeres, fam, inundaci-
ons, epidèmies de còlera), la nostra proximitat amb aquestes 
poblacions, el diàleg constant, els aprenentatges compartits 
que s’estableixen des del primer dia i el treball conjunt posat en 
marxa per garantir unes condicions de vida dignes i sostenibles 
a les persones més vulnerables. 
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des de fa més de 10 anys, acompanyem grups de productores i productors agrícoles, ramaders i processadors 
de peix perquè millorin la seva producció i n’ampliïn la comercialització. d’aquesta manera obtenen ingressos més 
predictibles per mantenir les seves famílies, malgrat la duresa de l’entorn on viuen. Si vols sumar-te al seu esforç, pots 
fer donatius a aquest programa, sigui com a empresa o de manera particular, a partir de 6.000 euros. aquest any, 
necessitem aconseguir 180.000 euros per assegurar-ne la continuïtat.

tu pots fer que milers de famílies a mauritània 
tinguin aliments tot l’any 

eNtItAtS

M auritània només produeix el 30% 
dels cereals que necessita per 
alimentar la seva població. La su-

perfície cultivable tot just arriba al 0,2% i hi ha 
sequeres i inundacions recurrents, que tenen 
un impacte brutal sobre la població més vulne-
rable. garantir l’aliment durant tot l’any és el seu 
primer objectiu.

La població rural, especialment les dones, pa-
teixen la falta d’accés a terres i la mala gestió 
del riu Senegal. els conreus tradicionals, que 
depenen de la pluja i del cabal del riu, no són 
la solució. Per això una innovació important ha 
estat la introducció de sistemes de reg i la cre-
ació d’horts comunitaris.

a les ciutats les persones més pobres sobrevi-
uen mitjançant la pesca artesanal i l’assecatge 
de peix, per conservar-lo millor i poder vendre’l 
a preus més alts. 

ni al camp ni a la ciutat reben suport del go-
vern. La seva fortalesa consisteix a associar-se 
entre elles i a formar-se perquè el seu esforç 
els permeti assolir cada vegada més bons 
resultats. 

La teva empresa o família pot tenir un impacte 
molt positiu en la vida d’aquestes persones, ja 
que assegurarà la continuïtat d’activitats clau 
per al seu desenvolupament:

 cursos d’alfabetització per a les dones (al país 
el 49% són analfabetes).

 ampliar l’abast dels microcrèdits per a les as-
sociacions de dones que processen peix.

 construir tanques per protegir els horts co-
munitaris dels ramats que transiten per la zona.

 equipar una fàbrica artesanal de iogurt, amb 
un control rigorós de les condicions adequades 
d’higiene i conservació.

 instal·lar motobombes a la vora del riu 

Senegal, per portar aigua de reg als horts 
comunitaris.

 crear galliners familiars, que diversificaran la 
dieta i ajudaran a generar ingressos extres.

Si vols més informació sobre com col·laborar com a empresa o entitat, escriu a  organizaciones@IntermonOxfam.org o truca al 902 330 331.

Si vols finançar aquest projecte, contacta 
amb nosaltres trucant al 93 214 7559 o 

escrivint a marionagonzalez@intermonoxfam.org. 
Rebràs informació periòdica sobre els avenços que 
s’estan aconseguint gràcies a la teva col·laboració.

aGRaÏmENts

A les organitzacions que han col·laborat amb els nostres projectes: Bon Preu, Sa, 
Societat Unipersonal; The irish Rover (el garbanzo); Fundació esade; Solidaridad inter-
nacional; Fundació La caixa; dkv Seguros; Huerta de La Retamosa; industrie cartarie 
Tronchetti; Triodos Bank; Realtech System consulting; apostólicas corazón de Jesús; 
get it done, SL.; Teresa y Jose Plana empresa; cecu Solar, SL; Oto, SL; Maninselec, SL; 
Mercabarna, Sa; arofish, SL; companyia de Jesús Província Toledo castella; Fundació 
ivi; Los Leandros Solares; ajuntament de Begues; disimob 2000, SL; Lottusse, Sau; 
Joieria Tous, Sa; natura Bisse international; Typsa estadística y Servicios; Pulso infor-
mática; Fundació We are Water; aropesca, Sa; Provital group; Parroquia San cristóbal; 
cuatrecasas gonçalves Pereira; Fonaments, Sa; Fundació antoni Serra; caixa d’estalvis 

i Pensions; centesis, Sa; Fundació Jaume espona; Talemar inversiones; Harley-david-
son españa; Fundació Privada Miarnau; Fundación canaria naranjo; Fundació Privada 
girbau; adiquimica, Sa; correos; Fundación Una Sonrisa Más; Fundación general de la 
Universidad de Valencia; ajuntament de Sant Quirze del Vallès; Fundación caja nava-
rra; Unnim caixa d’estalvis; Fundació Miguel Torres; Hoss intropia at Least; dinerbao, 
SL; girnet internacional; 90 Millones en 90 días; Patronat de Turisme costa; ato-Sage; 
Rbejarano comunicación; Fundación Ricardo Fisas; Xavier colomer; Lets Bonus, SL; 
Fundación enrique de Ossó Fundeo; aibu, SL; Fundación Felipe Rinaldi; Ferrovial cor-
poración; ayuntamiento de Burlada. i a totes les empreses, fundacions i entitats que per 
falta d’espai no podem esmentar. Moltes gràcies!
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Més informació:
www.IntermonOxfam.org/ca/taulapera7000milions

QUÈ HeM AcONSeGUIt

60.000 persones s’han 
assegut a la Taula per 
demanar justícia alimentària

A ctualment, gairebé 900 milions de per-
sones al món se’n van a dormir amb 
gana, un fet indignant tenint en comp-

te que el nostre planeta produeix prou aliments 
per a tots els seus habitants (que són 7.000 
milions de persones, d’aquí surt el nom de la 
campanya). Per això, és necessari que els que 
podem menjar cada dia ens unim i canviem 
aquesta injustícia. 

des de www.taulapera7000milions.org els 
internautes poden asseure’s en aquesta taula 
virtual per només 2 euros (el que necessita una 
persona del Sahel per alimentar-se durant una 
setmana) i convidar els seus amics, familiars 
i companys de feina a seure al seu costat. La 
iniciativa també suggereix als qui formen part 
d’una empresa o d’un grup de persones que 
seguin plegats i comparteixin un objectiu co-
mú: que l’única fam que existeixi sigui la fam 
de justícia.

Fins ara, gràcies a l’efecte multiplicador de prop 
de 5.000 persones i 100 empreses, hem fet 
possible que gairebé 60.000 persones s’asse-
guin a la Taula. el total de donatius ja supera els 
100.000 euros amb els quals podem donar su-
port als petits productors amb recursos, eines 
i formació perquè puguin accedir als aliments 
que necessiten, i a denunciar les causes que 
mantenen un sistema d’alimentació mundial 
injust i insostenible.

SUPORT DE CARES CONEGUDES
La cuinera ada Parellada, la cantant edurne o 
els periodistes Julia Otero, Xavier Sardà, Rosa 
Montero o gemma nierga són algunes de les 
persones que s’han unit a aquesta campanya 
que ha tingut una bona acollida a les xarxes 
socials. La nostra pàgina de Facebook ha acon-
seguit 9.000 nous fans i hi ha hagut més de 
3.500 esments de #compartemesa a Twitter.

La Taula per a 7.000 milions és la campanya online que vam llançar per 
nadal per reivindicar que tothom tingui dret a menjar, ara i sempre. Sis mesos 
després de la seva posada en marxa, hem aconseguit que 60.000 persones se 
sumin a aquesta petició. 

ESPEREM QUE EL 
COMPTADOR DE LA 
TAULA CONTINUï 
PUJANT! 
T’animem a sumar-t’hi amb 
2 euros. També pots fer un 
donatiu d’1,20 euros a través 
d’un SMS* enviant la paraula 
TAULA al 28018.
*intermón Oxfam rebrà 1,20 €. Hi col·laboren 
Movistar, Orange i Vodafone. Més grans de 18 
anys. Servei prestat per grupo Monsan. apt. 
287, 08184 Barcelona. 902 330 331. info@
intermonoxfam.org. cost SMS: 1,20 € + iVa. 
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eNtReVIStA Al cUINeR FRANcIS PANIeGO, 
PReMI NAcIONAl de GAStRONOMIA 2012

Defineixes la teva cuina com una “cocina 
de terruño”, molt arrelada als productes 
de la teva terra, la Rioja. Quan i per què 
sorgeix la idea d’introduir productes de 
comerç just? 
M’agrada fer cuina moderna, però que es no-
dreixi i enriqueixi de la tradició que he viscut. el 
meu entorn més proper (la vall d’ezcaray) i les 
experiències viscudes condicionen i inspiren el 
meu treball, i m’agrada que sigui així. La meva 
cuina és majoritàriament vegetal i, si és possi-
ble, ecològica. els productes locals lògicament 
tenen prioritat, són com l’adn dels meus plats, 
però m’agrada crear complicitats i introduir al-
guna elaboració amb aliments de comerç just. 
aquest any, per exemple, aquest element és 
la quinoa. a més a més, a l’esmorzar bufet de 
l’hotel echaurren servim diverses coses de les 
botigues d’intermón Oxfam.

Algunes persones creuen que si apostes 
per comprar al productor local (del 
quilòmetre zero) no pots comprar a 
agricultors d’altres països, encara que 
siguin de comerç just. Què en penses? 
Fer cuina de quilòmetre zero és senzillament 
impossible, sempre hi ha ingredients que són 
de fora. defensar la teoria que l’únic bo és el 
que hi ha a prop sembla una estratègia perfec-
ta per eliminar d’un cop de ploma petits pro-
ductors que en altres confins de la terra lluiten 
per tirar endavant les seves explotacions, fugint 
dels sistemes tradicionals de distribució dels ali-
ments que de vegades són molt injustos per als 
més desafavorits.

Ens pots citar alguns dels teus plats 
elaborats amb productes de comerç just?  
ara mateix servim dos plats en el menú de 
degustació, un a base de quinoa i un altre de 
xocolata. no ho diem explícitament a la carta 
del restaurant, potser ho hauríem de fer.

“necessitem trencar amb les 
tradicionals cadenes de distribució”
Francis Paniego és xef del restaurant el Portal de echaurren (ezcaray, la Rioja), regentat per la seva família 
durant cinc generacions. el 2004 va aconseguir la primera estrella Michelin i l’any passat va rebre el Premi 
nacional de gastronomia como el millor cap de cuina d’espanya. defineix la seva cuina com una “cocina de 
terruño”, que aposta pels productes locals, encara que no per això renuncia a utilitzar productes de comerç 
just com ara la quinoa o la xocolata. col·labora amb intermón Oxfam des de “fa com a mínim 8 anys, quan 
em vau convèncer per fer un pregó de comerç just en una plaça de Logronyo”. 
Text: Laura Hurtado, periodista del Departament de Comunicació  
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Acabem de llançar la campanya Rere 
la marca, que convida la ciutadania a 
demanar a les 10 principals marques 
d’alimentació i begudes mundials que 
respectin els drets bàsics als països que 
els proporcionen terra, aigua, mà d’obra 
i primeres matèries per elaborar els seus 
productes. Alguna vegada has signat per 
una bona causa? 
Moltes vegades. Per la tonyina vermella, contra 
els rebuigs de la pesca o per protestar contra 
situacions violentes de tota mena. considero 
que avui dia la societat civil té molt més poder 
que abans, és qüestió de prendre’n consciència 
i revelar-se contra aquelles situacions que ens 
semblin injustes.

Una part de l’èxit d’aquesta campanya 
està en l’ús de les xarxes socials com a 
instrument de pressió. Hem vist que ets 
molt actiu a les xarxes. Què ha suposat per 
a tu l’aparició de Facebook (tens 5.000 
seguidors) i Twitter (7.000)?
Per a mi és una bona eina per donar a co-
nèixer la meva feina. crec que avui dia, més 
que mai, els nostres clients potencials no són 
només aquells als quals servim menjar bé o 
malament; avui els nostres clients també són 
seguidors que vénen als nostres negocis no so-
lament perquè els agrada el que fas, sinó tam-
bé el que dius i com ho dius. i a mi em sembla 
bé, tot ha de ser més transparent. Hem viscut 
uns anys d’una absoluta absència de valors, i 
la gent vol anar a llocs on, a més d’invertir-hi 
els seus diners i que li ofereixin un bon servei, 
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la persona que hi ha al darrere li caigui bé i li 
agradi l’essència del que fa. això la tranquil·litza 
i penso que, a més a més, ens obliga a tots a 
ser millors persones.

A molts països on treballa Intermón 
Oxfam, com ara el Perú, Haití o Burkina 
Faso, els petits agricultors ens expliquen 
que els costa vendre els seus productes 
en el mercat. De vegades perquè són més 
cars que els importats d’altres països, 
però d’altres perquè no estan ben valorats, 
perquè la gent pensa que és millor el que 
ve de fora. Creus que això també passa a 
Espanya? 

PeRFIl

QUI ÉS FRANCIS PANIEGO?

Va néixer a Ezcaray, la Rioja, fa 44 anys. Està casat i té 3 fills, la Berta, el Quique i la Teresa. Això de ser 
cuiner li ve de família, i la sort, segons ell, és que, tot i que no és gaire conscient de si la seva elecció va 
ser lliure o condicionada, sent que ho ha encertat. Els seus interessos, tant dins com fora de la cuina, són 
molt diversos: “Córrer, caminar per la muntanya, anar amb bicicleta, conèixer el treball dels bons cuiners, 
viatjar, anar al cine, llegir, escriure, mirar la gent, escoltar música…”. A més del seu restaurant, Paniego 
assessora el projecte gastronòmic de l’hotel Marqués de Riscal. El 2011 va obrir un local propi de tapes i 
racions, Tondeluna. No para mai, ni a les xarxes socials; Twitter és una de les seves eines de comunicació 
habituals: “Molta gent ve al meu restaurant a través de les xarxes socials”. Assegura que la cuina de la seva 
mare sempre ha estat una gran font d’inspiració i creu que les dones acabaran tenint més presència en el 
món dels xefs, dominat per homes, tot i ser elles les que han passat més temps darrere els fogons: “Suposo 
que durant anys els estereotips i la discriminació han fet que les diferències entre homes i dones també es 
reflecteixin a la cuina però les coses estan canviant”.

necessitem trencar amb les tradicionals ca-
denes de distribució. Són elles les que fixen i 
especulen amb determinats aliments. Produ-
eixen molt, així poden abaixar alguns preus 
de tal manera que obliguen els competidors 
a vendre per sota del preu de cost i els en-
fonsen. així aconsegueixen posteriorment el 
monopoli entorn de determinats productes. 
Les grans superfícies no ajuden a fer que això 
millori, i l’actual situació de crisi tampoc. Fa 
poc vaig sentir dir a l’amo de Mercadona que 
per a aquest 2013 faria tot el que pogués 
per abaixar el preu del cistell de consum dels 
espanyols, i jo em vaig posar a tremolar, pen-
sant a costa de qui es faria realitat.

Pensar que l’únic bo és el que 
està a prop sembla l’estratègia 
perfecta per eliminar d’un cop 
de ploma els petits productors 
que viuen en els altres confins 
de la terra 

Els productes locals són la 
meva prioritat però m’agrada 
crear complicitats i introduir 
alguna elaboració amb 
aliments de comerç just 
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  Plat elaborat amb quinoa (a dalt) i amb xocolata (a 
l’esquerra) de comerç just.
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Quan consultem Facebook, Twitter o naveguem per internet no solament llegim notícies, acudits o imatges 
curioses, també veiem com se senten i com pensen els nostres amics, familiars i coneguts. Per això les persones 
que formem part d’intermón Oxfam expressem online la nostra sensibilitat i el nostre esperit de lluita contra la 
pobresa i la injustícia. a les pàgines següents us presentem algunes persones que donen suport a les nostres 
causes a través de blogs i xarxes socials. Text: Ferran Esteve, community manager del Departament de Comunicació

PeRSONeS IO

Xarxes activistes i solidàries

MARI TRINI GINER
“He participat en diferents campanyes d’Intermón Oxfam 
com la Taxa Robin Hood o 32 x Rajoy. Per a aquesta 
última vaig enregistrar un testimoni de suport en vídeo 
per difondre a les xarxes socials. Crec que Intermón 
Oxfam fa una bona feina en aquest camp. També he 
col.laborat tant online com en persona amb altres 
organitzacions. Penso que cal donar suport a les causes 
justes independentment de qui hi hagi darrere. Si vull 
mostrar el meu suport, ho faig, i cada cop que signo 
una petició, la comparteixo a les meves xarxes socials. 
Internet permet a les ONG arribar a persones amb les 
quals d’una altra manera no s’hi podrien relacionar. Crec 
en el poder d’aquest tipus de comunicació i en la gran 
capacitat d’implicació que tenen els usuaris de xarxes, 
sobretot en temes solidaris.”

Mari Trini Giner és periodista multimèdia, va entrar en contacte amb 
intermón Oxfam a través de la web ‘dale La Vuelta al Mundo’, en la qual s’informava de la nostra 
tasca. Va decidir fer el pas i col·laborar també de manera presencial sent voluntària d’intermón Oxfam 
a dcOde, un festival de música a Madrid, on va trobar un grup de persones que la va motivar a 
col·laborar de manera regular.  

MERITXELL MOLINOS
“La idea de crear el blog 6planetas sorgeix de les ganes d’explicar des 
del nostre punt de vista què fem com a activistes d’Intermón Oxfam. 
Volem que el contingut sigui testimonial i proper; obert a tot tipus 
d’iniciatives i donant eines de participació als lectors/es interessats 
en la justícia social. Sabíem que els nostres temes són complicats 
de comunicar, en molts casos enrevessats, però també que moltes 
persones tenien ganes que els expliquéssim amb calma què fem i, 
sobretot, el perquè. Actualment estem en procés de redissenyar el 
blog, buscar noves col.laboracions i ser capaços d’apropar les realitats 
Nord-Sud.”

Meritxell és una de les sis persones que porten 6planetas.org, un blog en què 
també col·laboren el carlos, la Tamara, el dani, la gaia i la Romina. es van conèixer 
en l’equip de mobilització social d’intermón Oxfam a Madrid, però el seu blog està 
obert a altres persones. Tracten temes com la justícia alimentària o el paper de la 
dona com a agent de canvi social.
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Botigues de segona mà
Hi ha alguna botiga a madrid amb productes de 
segona mà com les que teniu al regne unit?  
ANDREA, a través de Twitter.

Oxfam es va crear al Regne Unit durant la Segona 
Guerra Mundial quan grups de persones van començar 
a recollir aliments i roba per enviar a les famílies que ho 
estaven perdent tot a causa de la guerra, especialment 
a Bèlgica i Grècia. És per això que en aquest país, 
Oxfam té una línia de treball especialitzada a recollir 
béns de segona mà. A Espanya vam veure que els 
grups productors dels països del Sud on treballem 
podien millorar les seves condicions de vida si accedien 
al mercat internacional en condicions d’igualtat. Per 
aquest motiu les nostres botigues van néixer des de la 
perspectiva del comerç just i, a diferència dels nostres 
companys britànics, no comercialitzem objectes de 
segona mà. 

Camps de treball a l’estiu

teniu algun programa de voluntariat, intercanvi o 
camps de treball per a aquest estiu?  
CRiSTOPhER, a través de Twitter.

El model de treball pel qual apostem potencia el 
desenvolupament professional i personal de les 
persones que viuen en els països del Sud. Per aquesta 
raó, sempre treballem amb ortanitzacions d’allà i 
només enviem cooperants professionals d’aquí quan 
ho exigeixen les característiques del projecte. És per 
això que tampoc organitzem camps de treball. Tot i 
així, pots consultar les ofertes de voluntariat de les 
nostres seus, comitès i botigues de comerç just a www.
intermonOxfam.org/voluntariat. 

LÍNIA OBERTA
JULIA OTERO
“Les xarxes socials són el gran 
canal del nostre temps, de manera 
que cal aprofitar la seva potència 
per difondre les bones idees. 
Crec que tots som conscients 
que avui no es poden comunicar 
mentides o mitges veritats 
sense que les xarxes socials 
aviat ho descobreixin i actuïn 
en conseqüència. Twitter s’ha 
convertit en l’autèntica arma 
pacífica de la societat civil. 
Sempre he estat vinculada amb ONG perquè el 
dolor aliè m’afecta especialment, sóc molt sensible a les històries 
relacionades amb la injustícia, la marginació, la violència… Havia parlat 
sovint de les iniciatives d’Intermón Oxfam en els meus programes de 
ràdio, però va ser la meva trobada amb el seu director fa uns mesos que 
em va impulsar a fer-me’n sòcia i col.laborar en tantes campanyes com 
pugui.”

La periodista Julia Otero és una de les comunicadores més prestigioses del 
panorama mediàtic estatal. Fa poc s’ha convertit en ambaixadora de la Taula per a 
7.000 milions, la campanya d’intermón Oxfam pel dret a l’alimentació. Julia Otero ens 
ha ajudat a difondre-la prestant la seva opinió i la seva imatge, així com usant el seu 
perfil a Twitter, on compta amb més de 200.000 seguidors.

ÁNGEL PAPÍ 
“Utilitzar les xarxes socials ha estat 
molt positiu per a les persones que 
formem part del comitè d’Alacant. No 
m’equivoco si dic que gràcies a elles 
s’ha produït una unió més gran al grup. 
El més divertit ha estat animar moltes 
persones a iniciar-se en eines com ara 
Facebook o Twitter, les quals els han 
obert un món nou i n’han convençut 
moltes. Amb la creació del nostre blog 
també hem pogut integrar tots els 
equips que formen el comitè ja que les 
entrades del blog les escrivim entre 
tots. A més a més, ens ha permès 
contactar amb comitès d’altres llocs 
d’Espanya i mantenir una relació que 
altrament seria molt complicada.”

el comitè d’intermón Oxfam a alacant està 
format per uns 50 voluntaris i voluntàries.  

L’Ángel fa vuit anys que col·labora amb el comitè. Ha treballat en l’àrea 
d’educació (és mestre de vocació) i més tard en Recursos Humans. Per 
interès personal va començar a organitzar els perfils del comitè d’alacant 
en xarxes socials amb un molt bon resultat, i per això s’ha convertit en una 
de les seves principals tasques. 

PARTICIPA-HI!
aquestes pàgines són per 
a tu. Volem conèixer la teva 
opinió, les teves idees, les teves 

històries, les teves reflexions... També ens 
pots enviar fotos d’un viatge, d’una vivència 
o de persones que vas conèixer i que 
treballen per un món més just. Ho pots 
enviar a revista@IntermonOxfam.org o  
fer-nos-ho arribar a través de:

 facebook.com/IntermonOxfamFanPage

 twitter.com/IntermonOxfam
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el plAer 
d’AJUDAR

OcI SOlIdARI

compartir rialles, converses, gustos o vivències amb 
persones que ens necessiten dóna un valor afegit al 
nostre temps d’oci. Per això cada vegada són més els 
que decideixen gaudir de les seves aficions ajudant els 
altres. Són moltes les activitats que com a voluntaris 
podem fer en el nostre temps lliure. T’hi animes?
Text: Yolanda Lojo, periodista col·laboradora d’Intermón Oxfam

DE PALLASSO A XEF, SENSE OBLIDAR EL 
MESTRE JOGUINAIRE

Si el que t’agrada és passar el teu temps amb 
els més petits, trobaràs multitud d’alternati-
ves. Qui no s’ha volgut disfressar alguna ve-
gada de pallasso o de mim per fer somriure 
un nen? Perquè això és el que ens proposa 
l’Ong La Mano del Ángel. els voluntaris fan 
activitats amb joves i nens orfes o en situació 
extrema de pobresa i durant unes hores 
se submergeixen en un món màgic de 
diversió.
http://lmanodangel.wix.com/lamanodelan-
gel (Madrid)

Per als que prefereixin compartir les seves 
aficions i habilitats poden, per exemple, con-
vertir-se en mestres cuiners a la Fundació 
comtal. no hi ha res més gratificant que veu-
re com joves en risc d’exclusió social aprenen 
a preparar els seus propis plats i així aconse-
gueixen millorar la seva autonomia.
www.comtal.org (Barcelona)

i què et sembla ajudar a construir jo-
guines als més petits de la casa amb 
materials reciclats? aSVai (asociación Va-
llisoletana de ayuda a la ancianidad y a la 
infancia) ha posat en marxa aquest projecte 
en col·laboració amb una escola de la zona 

per dissenyar i construir jocs utilitzant tot allò 
que els nois tenen al seu abast.
www.asvai.org (Valladolid)

SOMMELIER, ARTISTA O FUTBOLISTA

diuen que el futbol mou munta-
nyes i això és el que volen acon-
seguir des de la Fundació Rais. 
els més futbolers trobareu en el 

projecte Fútbol calle una magnífi-
ca manera de gaudir de la vostra 
passió i ajudar persones sense casa 

a millorar la seva salut i les seves habili-
tats socials a través d’aquest esport.
www.raisfundacion.org (Sevilla)

L’art és una de les millors formes d’expressió 
que hi ha i el bricolatge, una de les activitats 
més útils. des de l’asociación cultural Skadix 
han decidit unir els dos mons en el projecte 
iFRi (inserción Formativa en Rehabilitación 
inmobiliaria). així que si vols compartir les 
teves habilitats com a electricista, lampista, 
paleta o artista i ajudar els joves a aprendre 
un ofici rehabilitant espais urbans amb un 
concepte artístic, ja saps on t’esperen.
http://skadix.org/ (Tenerife)
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en canvi, si el que portes dins és un petit 
sommelier, et pots apropar a l’associació Por 
Ti Mujer. conèixer el món del vi de més a 
prop pot ajudar moltes dones en risc d’exclu-
sió social a crear el seu propi càtering social. 
www.asociacionportimujer.org (València)

D’ESPERIT AVENTURER

Per als apassionats del camp i els animals, 
també hi ha un gran nombre de projectes 
en què afició i voluntariat es poden unir. des 
d’acade (asociación catalano-argentina 
de equinoterapia) t’animen a ajudar en les 
sessions terapèutiques que fan amb cavalls i 
persones amb discapacitat.
www.acadeterapiasecuestres.com 
(Barcelona)

Si tens traça amb les plantes, Salvem el bruc! 
és el teu projecte. L’associació Salud y Liber-
tad vol reforestar el camp amb aquesta antiga 
planta medicinal. Una bona alternativa per 
passar un dia a l’aire lliure.
Mail: salud-ylibertad@live.com
Tel: 686 64 87 12 
(diverses ciutats)

Prefereixes anar al zoo? a anda (asociación 
nacional para la defensa de los animales) 
et pots convertir en els ulls i les orelles dels 
animals. només has de comprovar l’estat en 

què viuen i així contribuir a portar a terme 
accions que millorin la seva qualitat de vida.
www.andacentral.org (diverses ciutats)

i si el que realment t’agrada és anar d’excur-
sió i fer acampades, a aTadeS (asociación 
Tutelar asistencial de discapacitados intelec-
tuales) et proposen compartir la teva afició 
amb persones amb discapacitat intel·lectual. 
www.atades.com (Saragossa)

TOT UN MóN PER EXPLORAR
No cal tenir dots d’actor, de cuiner o sommelier per convertir-te en volun-
tari. Moltes ONG necessiten gent disposada a donar part del seu temps, 
ja sigui en l’àmbit administratiu o com a suport tècnic en alguna de les 
seves àrees. Si vols saber on i com fer-te voluntari, aquí trobaràs tota la 
informació que necessites:

 www.hacesfalta.org/oportunidades
  www.mundovoluntario.com
 http://voluntariado.net
 www.plataformavoluntariado.org

TAMBÉ ET POTS 
FER VOLUNTARI 
D’INTERMóN OXFAM!

Et consideres una persona solidària, dinà-
mica, amb iniciativa, a qui agrada treba-
llar en equip? Et convidem a sumar-te al 
nostre equip i contribuir en la construcció 
d’un gran moviment global que lluita per 
eradicar la injustícia i la pobresa al món. 
Pots col·laborar en les 38 botigues de 
comerç just que tenim, en els equips 
d’activistes... hi ha moltes opcions!

Truca al 902 330 331, escriu-nos a info@
intermonOxfam.org, entra a intermon-
Oxfam.org/voluntariat o acosta’t a la 
teva botiga de comerç just més pròxima.
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allà dalt, la gent viu en petits pobles, sembla 
que hagin parat el temps, van trencar el rellot-
ge. Les seves faccions són tan dures com el 
terreny, i la seva vida és austera i molt marcada 
per la tradició. des de Kazbegi, fent un passeig 
entre valls i boscos, es pot arribar al monestir 
de la Trinitat. Una caminata esplèndida a  2.170 
metres, on, en diumenge a la tarda ens vàrem 
anar trobant grups de gent fent picnic. Òbvia-
ment, i com no pot ser d’altra manera al cau-
cas, vàrem acabar asseguts amb ells bevent i 
menjant un deliciós jachapuri (pastís salat de 
formatge). geòrgia és terra de vins i bodegues 
i t’ho fan saber. Tot el viatge va ser ple de tro-
bades amb persones carregades d’històries i 
llegendes de geòrgia, que potser ja m’havien 
explicat, o potser no.

Q uan penso en el meu primer viatge 
al caucas em ve al cap una aven-
tureta feta amb 17 anys a un lloc 
gens conegut. Llavors era encara 

una República Soviètica, amb una tensió con-
tinguda al carrer, sempre a punt d’explotar. ens 
acompanyaven com a guies dos estudiants, 
l’arnold, georgià, i l’era, russa, que no es parla-
ven entre ells. Vam veure caure un monument 
a Lenin a Tbilisi (la capital del país) i ens van 
vendre vodka en un portal amagat. 

Recordo ciutats grises i un verd caucasià intens. 
nits fredes i dies xafogosos, esmorzars picants 
i pastissos de mel. Tinc a la memòria la mare 
Kartli vigilant Tbilisi, dalt d’un turó, enorme, pla-
tejada, amb una espasa a una mà i una copa a 
l’altre. i sobretot, un túnel ample, mitjanament 
llarg que vam recórrer caminant, segons les 
meves notes, per arribar al jardí botànic. És un 
record fantàstic, un túnel d’espies, amb portes 
laterals cada pocs metres, construït als anys 50 
i propietat de l’exèrcit, per on escapaves de la 
ciutat i apareixies a un paradís natural.

el meu segon viatge, fa pocs anys i acabades 
les guerres civils que van sacsejar el país des 
de l’any 91, m’imagino entrant al túnel i sortint 
a la geòrgia actual. Tbilisi i d’altres ciutats te-
nen molt més color, tot i que trobes el signes 
de la guerra recent en edificis i carrers plens 
d’esquerdes. La mare Kartli vigilant, segueix a 
lloc, platejada i observant el mosaic de teules 
vermelloses i l’entramat de carrerons foscos 
amb llambordes del vell Tbilisi. Han sortit com 
bolets obres noves i una mica ostentoses, com 
el pont de la Pau sobre el riu Kura o el parc 
Rike, on perdre el temps veient passar la gent i 
aprenent a jugar a escacs. Totes aquestes no-
vetats em van desconcertar. 

el viatge a dalt les muntanyes del caucas va 
ser gairebé una rèplica, malgrat haver passat 
20 anys. com la primera vegada, un autobús 
atrotinat s’enfilava per carreteres estretes que 
pujaven muntanyes altíssimes, el viatge no aca-
bava mai i la inconsciència de l’adolescència 
havia desaparegut. el viatge són unes quantes 
hores amb un nus a l’estómac, veient precipicis 
sense fons i traspassant boires.

els cims de geòrgia i d’armènia constitueixen l’anomenat Petit caucas. La llegenda explica que quan déu va repartir 
les terres entre els pobles del món, els georgians van fer tard perquè estaven de festa en un dels seus famosos 
banquets. Per fer-se perdonar, van explicar-li que havien estat brindant a la seva salut i van convidar-lo a unir-se al 
festí.  déu es va divertir tant que els va regalar l’últim tros de terra que havia guardat per ell. Per això geòrgia és el lloc 
més semblant al paradís i déu va haver d’anar a viure al cel. Text: Olga Muñoz

VIAtGe: GeÒRGIA 

El Petit Caucas 

TURQUIA
ARMÈNIA

IRAN

AZERBADJAN

RÚSSIA

TBILISI

tURIsmE IO

A Geòrgia hi ha oferta hotelera 
a les ciutats grans, però no 
fora d’elles. El millor són els 
allotjaments en cases particulars 
i residències o petits hostals.

Es recomanable no parlar gaire 
de la relació passada amb Rússia, 
ni utilitzar paraules en rus. És 
millor aprendre quatre mots clau 
en georgià.

PER saBER-NE més:
WOjCIECh jAgIELSkI (2009) Un bUen lUgar para morir. 
Historias del CáUCaso. Debate.

ThOMAS DE WAAL (2010) tHe CaUCasUs: an 
introdUCtion. Oxford University Press. 
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LLANCEM LA COL.LECCIó 
VERALUNA PRIMAVERA-ESTIU  
Ja és a les nostres botigues intermón Oxfam 
la nova col·lecció per a dona Veraluna. Moda 
ecològica i solidària que permet guanyar 
un salari digne a milers de productors i 
productores tèxtils de comerç just de l’Índia. La 
col·lecció, que a més a més inclou pijames i 
samarretes per a nen i nena, es tenyeix aquesta 
nova temporada dels colors de l’arxipèlag 
d’indonèsia, com el verd jade, el blau intens i 
el coral, propi dels esculls. els teixits, ideals per 
a l’estiu, són frescos i delicats, com el voile i la 
seda. 

BOSSA DISSENYADA PER JUDIT MASCó 
Judit Mascó és més que una ambaixadora d’intermón 
Oxfam. És una consumidora convençuda de comerç 
just. Per això va estar encantada de dissenyar 
juntament amb Luna Hussein, dissenyadora de 
Veraluna, una bossa “from calcutta by Judit Mascó”.  

BOSSA DE VIATgE DE COTÓ ECOLÒgIC  
Preu: 24,90 euros

SAMARRETA INFANTIL COTÓ 
ECOLÒgIC ELEPhANT PRÉSSEC    
Preu: 17,90 euros.

SAMARRETA INFANTIL COTÓ 
ECOLÒgIC ELEPhANT BLANCA  
Preu: 17,90 euros. €

SAMARRETA COTÓ ECOLÒgIC 
TIRANTS BORI BLANCA 
Preu: 15,90 euros. €
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consulta disponibilitat a les botigues de comerç just, a la web 
www.tiendaIntermonOxfam.org o trucant al 902 103 855. 

Quan compres articles d’Intermón Oxfam 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.

L’aLtra 

botiga
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902 330 331 www.IntermonOxfam.org

“Abans de que es construíssin punts d’aigua, 
anàvem al centre de salud molt sovint perquè 
agafàvem l’aigua dels rius que estava plena de 
microorganismes. Ara, bebem aigua neta i la nostra 
salut ha millorat. Això suposa un gran canvi per a les 
nostres famílies”. 
Faté asmach, responsAble del comité d’AiguA del poble de 
WorkA gArA en el districte de dendi (etiòpiA).

davant la pobresa i la injustícia, reacciona.
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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.


