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L’ALIMENTACIÓ ÉS UN DRET
Com és possible que a guatemala, la cinquena 
economia exportadora de cafè i sucre del món, el 
70% de la població rural tingui dificultats per menjar? 
en el reportatge central descobrim les causes d’una 
fam injusta i desestabilitzadora i et mostrem com la 
pressió de milers de persones unides ha aconseguit 
que el govern faci els primers passos per afavorir 
el desenvolupament rural del seu país, passos 
imprescindibles per garantir el que hauria de ser un 
dret inviolable: l’alimentació de les persones. 
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Una ajuda fràgil

Jaime Atienza
Director del Departament de Campanyes i Estudis

A quí i allà, al Nord i al Sud, els 
efectes de la crisi econòmica 
estan afectant la vida de les per-
sones de forma radical. Aquí ve-

iem com cada dia els ajustos i la necessitat 
de reduir el dèficit tenen com a resultat la 
destrucció de polítiques socials i de serveis 
socials bàsics com ara salut o educació. Al 
Sud, on moltes vegades aquestes xarxes de 
protecció social són inexistents, les reta-
llades en els fluxos d’ajuda al desenvolu-
pament suposen, en molts casos, menjar 
o no menjar. I és que al món hi continua 
havent uns 1.000 milions de persones que 
passen gana cada dia. 

El nostre país ha incrementat durant 
diversos anys els seus nivells de solida-
ritat fins al 2009, en què l’ajuda oficial 
al desenvolupament (AOD) va arribar al 
0,46% del PIB, tot establint el compro-
mís d’assolir el mític 0,7% abans del 
2015. Aquesta aposta va permetre a 
Espanya tenir un paper destacat com a 
actor internacional de desenvolupament 
(basada en un ampli consens polític i un 
més ampli suport social) en fòrums com 
les Nacions Unides o el G20.
 
Però des del 2010 l’ajuda ha experi-
mentat greus retallades, i el pressupost 
presentat a l’abril ha suposat un cop 
brutal, amb una reducció superior al 
50%, més que cap altra política. Això 
significa que Espanya ha imposat a mi-
lions de famílies que passen gana i que 

no poden exercir el seu dret a l’educació 
o a la salut que siguin els qui redueixin 
el nostre dèficit. La retallada en l’AOD és 
una tragèdia humana d’enormes dimen-
sions que afectarà milions de persones 
de manera immediata. I també afectarà 
la credibilitat i imatge del nostre país com 
a soci internacional que compleix la seva 
paraula, ja que Espanya ha retallat l’ajuda 
durant el 2011 i 2012 més que cap altre 
país del món.

Tot això està augmentant a gran velo-
citat els nivells de desigualtat entre els 
ciutadans. Un informe recent d’Intermón 
Oxfam revela que en gairebé tots els paï-
sos del G20 (on viuen més del 50% dels 
pobres del món) la bretxa entre els més 
rics i els que menys tenen s’ha incremen-
tat en els últims anys de manera expo-
nencial, i això està generant un nombre 
més elevat de persones pobres. I Espa-
nya, segons les últimes dades disponibles 
d’Eurostat, hauria assolit la desigualtat 
en ingressos més gran des que s’efectua 
aquesta estadística el 1995. 

El que està clar és que, sobretot en 
èpoques de crisi, és vital invertir en les 
persones. Mantenir o crear xarxes de 
protecció social (com ara l’accés a la 
salut, l’educació o l’alimentació) és clau 
per impedir que un nombre més gran de 
persones caiguin en la pobresa tant aquí 
com als països del Sud. La baixada de 
fons públics per al desenvolupament fa 
cada dia més urgent la necessitat de 
cercar noves fonts de finançament per 
posar fi a la pobresa (com ara una taxa a 
les transaccions financeres), però també 
obliga organitzacions com la nostra a bus-
car fons al marge de les administracions. 

En l’exercici passat, el 34% dels nostres 
ingressos van ser d’origen públic. Per fer 
front a les fortes retallades en aquest àm-
bit, comptem amb els ingressos privats 
de 220.000 socis i donants i més de 
2.000 empreses. El suport de persones 
com tu és bàsic perquè puguem conti-
nuar treballant amb i per a les poblaci-
ons del Sud. No solament amb la teva 
col·laboració econòmica sinó també aju-
dant-nos a pressionar els nostres governs 
perquè l’ajuda als més necessitats no 
solament no disminueixi, sinó que s’in-
crementi com més aviat millor.Des del 2010 hem vist com l’ajuda ha 

experimentat greus retallades que ja 
l’han reduït en més d’un 50%

El suport de persones com tu és bàsic 
perquè puguem continuar treballant  
amb i per a les poblacions del Sud

editorial
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el dissabte 12 de maig se celebra 
la festa del comerç just a tot el 
món. Milions de persones artesa-
nes i camperoles, organitzacions 
productores i grups de consumi-
dors de més de 80 països sorti-
ran al carrer per difondre aquesta 
forma de produir, intercanviar i 
consumir, que té en compte els 
drets de les persones i el respecte 
del medi ambient abans que els 
interessos econòmics. des d’in-
termón Oxfam participarem, jun-
tament amb altres organitzacions 
afins, en múltiples esdeveniments 
per donar a conèixer, un vegada 
més, les alternatives solidàries al 
sistema comercial convencional. 

així mateix, juntament amb els al-
tres membres de la coordinado-
ra estatal de comerç Just, hem 
aconseguit que el cupó de l’Once 
del 10 de maig estigui dedicat al 
comerç just. Però el nostre com-
promís no es limita a aquest dia. 
aquest any, dediquem tot el mes 
de maig al comerç just. ajuda’ns a 
promoure canvis en els hàbits de 
consum del teu entorn per acon-
seguir un món millor. 

Més informació a: 
www.IntermonOxfam.org/
agendacat

 #comerciojusto

DEDIqUEM EL MES DE MAIg AL CoMERç jUST
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Ja està disponible l’últim Global Express, un dossier dissenyat per generar preguntes entre 
l’alumnat sobre el que expliquen els mitjans de comunicació. Sota el títol La rebel·lió a les 
places, aquest número convida a debatre i analitzar les mobilitzacions ciutadanes que tenen 
lloc a diferents ciutats del món per reclamar justícia, drets civils i una democràcia realment 
participativa. “Teníem molt clar que volíem transmetre un missatge optimista i esperançador, 
i superar la sensació que tants cops pot envair els joves de “sí, que injust que és el món, 
però què puc fer jo?”, ens explica Quique Porcar, professor de secundària i membre de la 
comissió que elabora el Global Express. La proposta també fa un recorregut per les mobilit-
zacions que al llarg de la història han aconseguit canvis significatius i s’analitza el cas concret 
d’islàndia (com a exemple de canvis i èxits aconseguits) i el tractament que els mitjans han 
fet del cas islandès. 
descarrega’t aquest material a: www.kaidara.org/es/recurso/248

NoU “gLobAL ExpRESS” pER REfLExIoNAR  
SobRE LES MobILITzACIoNS CIUTADANES 

NOtícIes IO

ACTIVITATS ToT EL MES
• El 10 de maig, organitzarem esmorzars solidaris a algunes de 
les nostres botigues. 
• Ens ha visitat Eva Pineda, responsable del programa de gènere 
de la cooperativa nicaragüenca aldea global, on s’elabora el cafè 
Madre Tierra. el 25 d’abril, Pineda va presentar a Bilbao un infor-
me sobre l’impacte positiu que té el comerç just en les dones 
productores de cafè del seu país. el 8 de maig també va ser a 
Barcelona i l’11 a Madrid. 
• El 12 de maig serem a la festa del comerç just a Madrid i Bar-
celona, on hi haurà concerts, degustacions i estands per comprar 
productes. a Sevilla també participarem en “la ruta de la tapa”. 
• Del 3 al 6 de maig, vam ser a Biocultura de Barcelona, amb un 
estand de comerç just. 
• Els supermercats Bonpreu han promocionat els nostres produc-
tes durant una quinzena de maig. 
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en les celebracions dels teus dies importants regala detalls de comerç just i 
continua lluitant contra la injustícia. També pots regalar una cabra, vuit gallines 
o tres porquets simbòlics a través de la nostra proposta Algo más que un 
regalo. el millor record per als dies especials és el que no oblida els altres. 
descobreix les nostres propostes a www.IntermonOxfam.org/ca/que-fem/
comerc-just/productes/detalls-solidaris

NoU CATàLEg DE DETALLS SoLIDARIS  
pER A CASAMENTS I bATEIgS

aquest mes compleix cinc anys la campanya Lle-
gat solidari, que tirem endavant, juntament amb 
21 organitzacions més de tot espanya, per donar 
a conèixer els avantatges de fer testament, i l’opció 
de nomenar entre els beneficiaris una organització 
de bé públic. des que vam començar el 2006 
fins el 2010, un 11,9% més de la població diu 
estar disposada a esmentar una Ong o altre or-
ganització de caire social en el testament. durant 
aquests 5 anys, a intermón Oxfam hem rebut 110 
llegats o herències, per un valor superior a 9 mili-
ons d’euros, que s’han convertit en aigua potable, 
alimentació per a milers de famílies i campanyes 
d’educació i sensibilització. Els tipus d’aportació 
són molt variats: des de llegats de 300 euros en 
efectiu fins a herències que inclouen immobles i 
valors, superiors al milió d’euros. com veus, no 
cal tenir un gran patrimoni per fer arribar la teva 
solidaritat als qui més ho necessiten. només la 
intenció de prolongar la teva col·laboració amb una 
causa que val la pena.

Com ho pots fer? només cal comentar-ho amb 
el teu notari, que reflectirà fidelment la teva vo-
luntat en el teu testament i s’assegurarà que, 
si tens hereus, es respectin els seus drets. Per 
a més informació, consulta el nostre lloc web:  
www.IntermonOxfam.org/ca/que-pots-fer-tu/
donatius-socis/llegats o escriu-nos a legados@
IntermonOxfam.org.

amb el simple gest de marcar la X a la casella de Fins socials contribueixes al des-
envolupament de programes d’acció social a espanya, a programes de cooperació 
al desenvolupament als països del Sud i a la posada en marxa de programes dirigits 
a protegir el medi ambient. No hauràs de pagar més ni et tornaran menys. Si vols, 
també pots marcar la casella de l’església catòlica juntament amb la de Fins soci-
als i, d’aquesta manera, destinaràs un 0,7% a cada una d’elles. Simultaniejant les 
dues caselles, l’ajuda no es divideix, se suma. L’any passat gairebé 9,5 milions de 
persones solidàries van marcar la casella de Fins socials en exclusiva o juntament 
amb la casella de l’Església catòlica. Tot i així, es van quedar sense assignació 
més de 1.000 programes adreçats a persones desafavorides. www.xsolidaria.org

SIgNARIES pER DEIxAR  
UN MÓN MILLoR?

MARCA LA x SoLIDàRIA EN LA TEVA 
DECLARACIÓ DE LA RENDA 

dones organitzades de diferents llocs 
d’aquesta regió, que comparteixen situa-
cions de desigualtat, exclusió i opressió, 
tenen des del mes de març un espai de 
debat i construcció col·lectiva de propos-
tes sobre l’exercici del poder polític, les for-
mes d’eradicar la violència, la manera de 
participar en l’economia dels seus països 
o la interculturalitat. a banda de fòrums 
i notícies, la web també permet compar-
tir informació sobre cursos, campanyes i 
trobades. a més a més, les usuàries es 
poden descarregar manuals, llibres i do-
cuments sobre gènere, economia popular 
i drets humans. aquesta web ha estat im-
pulsada per intermón Oxfam amb el suport 
de l’agència espanyola de cooperació in-
ternacional al desenvolupament (aecid).   
www.popularesydiversas.org

DoNES DEL bRASIL, 
CoLòMbIA, 
L’EqUADoR I EL pERú 
CREEN UNA wEb pER 
CoMpARTIR DESIgS I 
LLUITES

Síguenos en
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Fa més de cinquanta anys que polítics, economistes, 
Ong i altres actors es reuneixen per debatre, 
reflexionar i prendre decisions sobre els aspectes que 
més preocupen a la societat. encara que molta gent 
pensa que aquestes reunions d’alt nivell són poc útils 
i molt costoses, a intermón Oxfam creiem que són 
essencials. el món s’enfronta a problemes globals, i 
les cimeres poden, i de vegades ho aconsegueixen, 
garantir el compromís necessari per impulsar 
accions a escala mundial. T’expliquem les cites més 
importants, a les quals acudim fidelment perquè se 
senti la nostra veu. | Per Idoia Ruiz

NOtícIes mÓN

fòRUM ECoNòMIC MUNDIAL DE DAVoS
Qui hi PaRTiCiPa? Polítics, economistes, empresaris, 
intel·lectuals i líders de la societat civil de tot el món. en 
aquesta edició s’han inscrit uns 2.600 participants i hi han 
assistit personalitats com la cancellera alemanya, angela 
Merkel, o el premi nobel de la pau, Muhammad Yunus. // 
oRigen es va celebrar per primera vegada el 1971 per 
analitzar com les empreses europees podien assolir les 
pràctiques de gestió de les empreses nord-americanes. amb la 
participació de personalitats com la primera ministra britànica, 
Margaret Thatcher, o el president nord-americà, Ronald 
Reagan, el fòrum comença a prendre rellevància i amplia el seu 
focus d’atenció a qüestions polítiques i socials. // objeCTiuS 
el fòrum permet establir un marc neutral en què es debaten 
els principals reptes i oportunitats de l’economia mundial. 
encara que només és un lloc de discussió, del fòrum surten 
accions concretes que afecten la vida de milions de persones. 
aquest any, s’ha reflexionat sobre la crisi del deute a europa, 
les limitacions del capitalisme, la desocupació i el desafiament 
que representa la Xina. // PeRiodiCiTaT Se celebra a davos 
(Suïssa), anualment, a finals de gener. // Què demanem deS 
d’inTeRmÓn oxfam? demanem als participants a davos que 
lluitin contra l’evasió fiscal i que es promoguin les inversions 
en agricultura per defensar els drets dels petits productors. 
als presidents de les grans corporacions transnacionals, els 
exigim que tinguin un comportament responsable i al sector 
de la banca també, garantint l’accés al crèdit per als països 
pobres perquè puguin invertir en infraestructures i assolir el 
desenvolupament econòmic.

fòRUM SoCIAL MUNDIAL (fSM)
Qui hi PaRTiCiPa? Representants de governs, moviments socials, 
Ong i altres organitzacions altermundialistes. en aquesta edició han 
assistit unes 40.000 persones, entre elles, la presidenta del Brasil, 
dilma Rousseff, i el director general de la FaO, José graziano da Silva. 
// oRigen el FSM neix el 2001 a Porto alegre (Brasil) en paral·lel i 
com a resposta al Fòrum econòmic Mundial, que critica per la seva 
falta de visió social i per representar un món controlat íntegrament 
pels interessos econòmics. // objeCTiuS es tracta d’un espai de 
debat democràtic en el qual es formulen propostes i s’intercanvien 
experiències que promouen alternatives al sistema vigent en defensa 
de la justícia social i ambiental. // PeRiodiCiTaT cada dos anys, 
alternat amb fòrums temàtics com el d’aquest any entorn de la crisi 
capitalista, justícia social i mediambiental, que es va celebrar del 
24 al 29 de gener a Porto alegre (Brasil). // Què demanem deS 
d’inTeRmÓn oxfam? ens hem reunit amb aliats clau com les 
nacions Unides i amb moltes organitzacions amb les quals treballem 
als països del Sud. a més a més, hem tingut una reunió amb el govern 
brasiler i la seva presidenta, dilma Rousseff, en la qual va confirmar el 
seu compromís a lluitar contra les desigualtats i aconseguir més accés 
als aliments. 

El que cal saber 
sobre els fòrums de 
discussió mundial

Més informació:  
www.forumsocialmundial.org.br

Més informació:  
www.weforum.org
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CIMERA DEL g8
Qui hi PaRTiCiPa? els caps d’estat dels vuit països més 
industrialitzats del món: alemanya, el canadà, els estats Units, 
França, itàlia, el Japó, el Regne Unit i Rússia, membre des 
del 2006. La presidència és rotativa. // oRigen La primera 
reunió, el 1975, es va portar a terme per intentar fer front a 
la crisi mundial de l’època, les seves implicacions humanes, 
socials i polítiques i les possibles solucions. // objeCTiuS 
el g8 es reuneix per debatre conjuntament problemes com 
ara la seguretat mundial, la pobresa, la pau a l’Orient Mitjà 
o l’escalfament global amb l’objectiu d’intentar aglutinar 
posicions. com que representa els països més poderosos del 
planeta, té prou influència en organismes internacionals com el 
Banc Mundial, l’FMi o el consell de Seguretat de les nacions 
Unides perquè les seves iniciatives es puguin portar a terme. 
// PeRiodiCiTaT anual. aquest any se celebra del 19 al 21 de 
maig a chicago (eUa). // Què demanem deS d’inTeRmÓn 
oxfam? Tradicionalment, Oxfam ha participat en la cimera 
exigint al g8 que porti a terme les inversions promeses pels 
governs per reduir la fam i per garantir l’accés a la salut i 
l’educació als països més pobres. en les últimes edicions, els 
capgrossos d’Oxfam, que representen els líders del g8, han 
protagonitzat actes de protesta al carrer demanant, entre altres, 
el 0,7%, inversions per millorar la salut materna i infantil i fons 
per lluitar contra el canvi climàtic. en aquest fòrum, també hem 
reivindicat que s’apliqui la taxa Robin Hood i la transparència de 
les empreses extractives (petrolieres, gasístiques i mineres). 

CIMERA DEL g20
Qui hi PaRTiCiPa? alemanya, l’aràbia Saudita, l’argentina, austràlia, 
el Brasil, el canadà, corea del Sud, la Xina, els estats Units, França, 
l’Índia, indonèsia, itàlia, Mèxic, el Regne Unit, Rússia, el Japó, Sud-
àfrica, Turquia i la Unió europea. espanya té un estatus de país 
convidat permanent. // oRigen el g20 neix el 1999 com a resposta 
a la crisi econòmica i per donar veu a les economies emergents 
com la Xina, l’Índia o el Brasil en el panorama financer internacional. 
// objeCTiuS el g20 vol enfortir l’arquitectura financera mundial, 
la cooperació internacional, el paper dels organismes financers 
internacionals i el debat de polítiques econòmiques nacionals.  Pot 
establir mandats en institucions com l’FMi i el Banc Mundial ja 
que els governs del g20 controlen gairebé el 65% dels vots en els 
directoris executius respectius. des de la cimera de Seül el 2010, s’ha 
institucionalitzat una agenda de desenvolupament. // PeRiodiCiTaT
anualment, encara que s’han celebrat reunions extraordinàries. La 
pròxima serà a Los cabos (Mèxic), el 18 i 19 de juny de 2012. 
// Què demanem deS d’inTeRmÓn oxfam? demanem als 
responsables polítics que prestin més atenció a les desigualtats; que 
s’apliqui la taxa a les transaccions financeres (taxa Robin Hood); que 
es garanteixi l’accés universal a la sanitat i a l’educació; que s’eliminin 
els obstacles a la igualtat de drets i oportunitats per a les dones; que es 
garanteixi l’accés adequat a les terres i a altres recursos; i que es posi 
fi als paradisos fiscals i la volatilitat dels preus. arran de la participació 
de representants d’Oxfam en les tres darreres cimeres del g20, s’han 
obtingut alguns èxits importants com ara la creació d’una agenda de 
desenvolupament a Seül (2010) o la inclusió en la resolució final de 
canes (2011) del concepte de desenvolupament vinculat a la taxa a les 
transaccions financeres.  

ELS CApgRoSSoS D’oxfAM
Havies vist alguna vegada 

aquests capgrossos? 

Representen els líders mundials 

i ens acompanyen sempre que 

assistim a una cimera. Han 

protagonitzat molts actes de carrer 

i sovint surten en els mitjans de 

comunicació. 

Més informació:  
www.chicagog8nato.org

Més informació:  
www.g20.org

 De dalt a baix, d’esquerra a dreta: Els presidents dels vuit països més rics del món 
s’eleven amb núvols de globus negres evocant les emissions de CO2 durant la cimera del 
G8 al Japó (2008); en la cimera del G8 a Alemanya (2007), els capgrossos es van vestir 
de metges per reclamar serveis sanitaris bàsics i accés a medicaments; en una trobada 
a Anglaterra el 2005, els líders mundials se sumen a la nostra campanya Make poverty 
history (que a Espanya s’anomena Pobresa zero). 
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RETALLAR L’AjUDA 
o INVERTIR EN UN 
DESENVoLUpAMENT 
CoMpARTIT

cOOperacIÓ

La crisi econòmica, a punt de complir el seu quart any, està destruint de 
forma cada vegada més ràpida les xarxes de protecció social, tant als països 
del nord com als del Sud. Però els ciutadans i les ciutadanes dels països en 
desenvolupament en què aquestes xarxes han estat tradicionalment més febles 
en pateixen els efectes de forma més dramàtica. 
Text: Marisa Kohan | Il·lustracions: Ferran Esteve

Q ue les crisis acostu-
men a carregar-se 
sobre les espatlles 
dels que menys te-

nen és un fet que teníem clar 
quan fa dos anys vam llançar la 
nostra campanya per una taxa 
a les transaccions financeres i 
que encapçalava l’eslògan: “Que 
aquesta crisi no la paguin els de 
sempre”. el que ens va costar 
preveure aleshores és que aquest 
heterogeni grup dels de sempre 
creixeria exponencialment. La 
debacle econòmica ha intensifi-
cat la desigualtat d’ingressos no 
solament als països més pobres, 
sinó també en economies desen-
volupades com la d’espanya, on 

més del 20% de la població està 
en risc de pobresa.

Els governs han respost a la crisi 
penjant el cartell de “no hi ha 
diners” en la majoria dels serveis 
més rellevants per a la ciutadania 
(educació, sanitat, pensions, aju-
da al desenvolupament…). i a la 
ciutadania ens resulta difícil com-
prendre per què hi ha retallades 
si hi va haver recursos damunt la 
taula quan les entitats financeres 
van necessitar ser rescatades del 
desastre que elles van ajudar a 
crear. durant els primers mesos 
de la crisi, els països més rics es 
van gratar les butxaques i van 
trobar la increïble quantitat de 18 
bilions de dòlars (sí, un 18 seguit 
de dotze zeros) per rescatar les 
institucions financeres i s’ha fet 
el mateix a molts països amb els 
seus bancs nacionals.
 
Les receptes aplicades pels res-
ponsables polítics i econòmics 
no han sabut captar el que la 
ciutadania reclama de forma 
àmplia. això ha desencadenat 
la indignació de milers de perso-
nes, que han ocupat els carrers 
de desenes de ciutats del món 

A la ciutadania 
ens resulta difícil 
comprendre per què 
hi ha retallades si 
hi va haver recursos 
damunt la taula quan 
les entitats financeres 
van necessitar ser 
rescatades 

per demanar un canvi radical del 
sistema global. Una nova forma 
de repartir les càrregues que si-
gui més justa i al servei de les 
persones.

RETALLADES AMb 
CoNSEqüèNCIES 
DRAMàTIqUES
La situació és especialment greu 
a molts països del Sud, en els 
quals al cartell de “no hi ha di-

ners” s’ha sumat el de “no hi ha 
menjar”. Segons dades del Banc 
Mundial, el nombre de persones 
pobres (aquelles que viuen amb 
menys d’1,5 euros al dia) es pot 
haver incrementat en uns 200 
milions de persones en els pri-
mers anys de la crisi. S’estima 
que avui al món hi ha prop de 
1.000 milions de persones que 
no tenen prou menjar. És a dir, 
que un de cada set habitants 

uN sIstema a prOVa de crIsIs

7 pRopoSTES pER A LA poLÍTICA  
DE DESENVoLUpAMENT DEL  
goVERN ESpANYoL

 Respectar el nostre compromís 
de destinar el 0,7% a ajuda per al 
desenvolupament el 2015.
 Retre comptes de forma 

transparent sobre l’ajuda destinada 
al desenvolupament.
 Aprofitar al màxim el potencial 

del sector privat en la reducció de 
la pobresa.
 Millorar l’organització i la 

gestió de l’ajuda que efectua la 
cooperació espanyola.

 Defensar la justícia alimentària 
i noves vies de finançament 
(taxa Robin Hood) als fòrums 
internacionals.
 Focalitzar l’ajuda als països més 

pobres en què gaudim de més 
experiència per aconseguir un 
impacte més gran.
 Enfortir les capacitats dels països 

pobres per sortir pels seus propis 
mitjans de la pobresa.
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del planeta se’n va a dormir 
amb gana, i aquesta xifra va en 
augment. 

La retallada en l’ajuda al des-
envolupament aplicada per al-
guns governs dels països rics 
per respondre als seus proble-

mes fiscals amenaça de revertir 
molts dels objectius assolits en 
els últims anys en la lluita contra 
la pobresa i les malalties als pa-
ïsos més pobres. De tots, Espa-
nya va ser el país que més volum 
d’ajuda va retallar el 2010. Se-
gons les estimacions d’Intermón 
Oxfam, des que van començar 
les retallades el maig del 2010, 
l’ajuda al desenvolupament del 
nostre país s’ha reduït en més 
d’un 50%. 

Davant d’aquesta situació, mol-
tes ONG podem continuar la 
nostra tasca gràcies al suport 
de milers de socis, donants i 
voluntaris. Ciutadans i ciuta-
danes que contribueixen cada 
dia a construir un món més just 
aportant temps, idees, recursos 

i entusiasme a mantenir projec-
tes i iniciatives polítiques que 
milloren la vida de milions de 
persones als països en desen-
volupament. A Intermón Oxfam 
ens sentim orgullosos de comp-
tar amb gairebé 225.000 socis, 
sòcies i donants que han aportat 
el 66% dels nostres ingressos 
i que són els que donen esta-
bilitat a la nostra tasca en un 
moment de retallades i disminu-
cions de les partides públiques 
per al desenvolupament.

L’ajuda al desenvolupament es-
panyola (tant del Govern central 
com de les comunitats autòno-
mes i els ajuntaments) ha millorat 
en molts aspectes tècnics en l’úl-
tima dècada, però temem que la 
falta de recursos pot augmentar 
la pressió política perquè l’aju-
da persegueixi altres interessos 
més enllà de la lluita contra la 
pobresa. Des d’Intermón Oxfam 
creiem que ha de beneficiar les 
persones més vulnerables i no es-
tar lligada a interessos comercials, 
de control de la immigració o de 
seguretat. Àfrica hauria de conti-
nuar sent una de les prioritats de 
la nostra política de cooperació, 
per la gravetat de les seves ne-
cessitats i el flagell de la fam, i un 
focus més ampli a l’Amèrica Llati-
na no hauria de respondre a plans 
d’expansió empresarial sinó a la 
construcció de processos de des-
envolupament que beneficiïn tota 
la societat i siguin sostenibles. 

SolucionS innovadoreS
En un context de reducció de 
fons públics com el que estem 
vivint és imprescindible buscar 
vies de finançament innovado-
res. Moltes d’elles han estat 
incomprensiblement posposa-
des, com ara la lluita contra els 
paradisos fiscals. S’estima que 
cada any els països en desenvo-
lupament deixen d’ingressar en 
impostos més de 160.000 mili-
ons de dòlars que s’escapen a 
paradisos fiscals. 

L’opacitat regnant entorn de l’ac-
tivitat d’empreses i institucions 
financeres en aquests paradi-
sos és total. Per això, des 
d’Intermón Oxfam consi-
derem vital que es re-
gulin aquests forats 
negres. Que els 
governs exigeixin 
un intercanvi 
efectiu de la in-

COMPROMESOS AMB L’AJUDA

deSenvolupament compartit

No tots els països estan retallant l’ajuda oficial al desenvolupament. 
Alguns l’han incrementat. És el cas del Regne Unit, el primer 
ministre del qual, David Cameron, va afirmar que “Mai no donarem 
l’esquena als més pobres, i això és un fet del qual poden sentir-se 
immensament orgullosos tots els britànics”. La idea transmesa per 
Cameron és que si els països en desenvolupament no avancen, 
la Gran Bretanya no avança. Mario Monti a Itàlia ha donat a la 
cooperació rang de ministeri, que fins fa poc no en tenia, i països 
emergents com el Brasil, Corea del Sud o la Xina (entre altres) han 
incrementat la seva ajuda als països del Sud. 

la retallada en l’ajuda 
al desenvolupament 
aplicada per alguns 
governs dels països 
rics amenaça de 
revertir molts dels 
objectius assolits 
en la lluita contra la 
pobresa 

davant la retallada 
de més del 50% de 
l’ajuda espanyola al 
desenvolupament, 
moltes onG podem 
continuar la nostra 
tasca gràcies al 
suport de socis, 
donants i voluntaris
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formació fiscal en els seus acords 
amb aquests paradisos i que les 
empreses estiguin obligades a 
declarar quant guanyen i quants 
impostos paguen en cadascun 
dels països en què operen. Ja hi 
ha un precedent als estats Units. 
Una llei que obliga les companyi-
es extractives que cotitzen en la 
borsa de nova York a fer públic 
el que paguen i ingressen país 
per país.

Un informe recent de l’Observa-
tori de la Responsabilitat corpo-
rativa revelava que el 86% de les 
empreses espanyoles que cotit-
zen en l’IBEX 35 tenen presèn-
cia en paradisos fiscals. i encara 
més: el nombre d’empreses del 
principal índex borsari espanyol 
presents en paradisos fiscals es 
va duplicar durant la crisi i va 
passar de 18 empreses el 2007 a 
30 el 2010. aquesta recerca d’un 
benefici empresarial extraordinari, 
per sobre de les obligacions amb 
la societat, té conseqüències de-
vastadores sobre els ingressos 
fiscals als països en desenvolupa-
ment –i al nostre país– i sobre la 
disponibilitat de fons per mantenir 
les polítiques socials i els drets es-
sencials de les persones.

Una altra de les mesures que 
podrien recaptar fons per a polí-
tiques socials aquí i als països en 
desenvolupament i atenuar les 
conseqüències del canvi climàtic 
és l’anomenada taxa Robin Hood, 

NOVes VIes de FINaNÇameNt

LA TAxA RobIN HooD

Una petita taxa a les transaccions financeres internacionals de només 
el 0,05% permetria recaptar uns 300.000 milions d’euros, el triple de 
l’ajuda internacional, que es podrien destinar a mantenir polítiques 
socials aquí i als països en desenvolupament i a lluitar contra les 
conseqüències del canvi climàtic. També tindria un caràcter dissuasori 
sobre les operacions merament especulatives que es fan a curt termini.

 @tasarobinhood

que gravaria les transaccions fi-
nanceres internacionals. aquesta 
mesura compta amb el suport de 
més de 1.000 economistes de 
tot el món, així com de polítics i 
organitzacions socials de més de 
30 països. Recentment, el presi-
dent espanyol, Mariano Rajoy, es 
va manifestar a favor d’aquesta 
taxa i va destacar la necessitat 
d’aprovar-la com més aviat millor. 
espanya continua estant, així, 
entre els països europeus impul-
sors d’aquesta mesura, juntament 
amb França i alemanya.

Més informació: 
consulta La realitat de l’ajuda 

2011, una avaluació independent 
sobre l’ajuda i les polítiques de 
desenvolupament en temps de crisi.  
www.IntermonOxfam.org/estudis
També disponible a les nostres 
botigues de comerç just i a  
www.tiendaIntermonOxfam.org

 #CooperaSI

La lluita contra els 
paradisos fiscals o 
la taxa Robin Hood 
permetrien recaptar 
fons per posar fi a la 
pobresa al Nord  
i al Sud
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els NOstres INFOrmes

a l’informe No es un juego: la especulación frente a la seguridad 
alimentaria investiguem per què els mercats financers, que haurien 
d’ajudar els qui conreen i processen els aliments, s’han convertit en una 
amenaça potencial per a la seguretat alimentària mundial.

ALIMENTS I fINANCES:  
No ÉS UN joC

Aquest informe ha estat escrit per Marc-Olivier Herman, Ruth Kelly i Robert Nash. © Oxfam, octubre 2011

per què s’especula amb els aliments?
 els mercats agrícoles són arriscats, ja que 

depenen de factors tan capritxosos com el 
sol o la pluja, i molt inflexibles, ja que un 
augment de preus no es tradueix de manera 
immediata en una producció més elevada 
ni una baixada de preus es tradueix en una 
demanda més gran d’aliments. això exposa 
els productors i els compradors a un risc de 
preu significatiu. 
 Per contrarestar aquest risc es van crear 

els anomenats mercats de derivats o futurs 
agrícoles, en els quals s’especula sobre el 
preu de les primeres matèries agrícoles amb 
l’objectiu d’establir un preu en el futur que 
doni seguretat als qui conreen i processen 
els aliments. 

Com funciona?
Un agricultor acorda amb un especulador la 
venda de la seva collita de blat a un preu 
fix abans que es faci la collita (i a vegades, 
fins i tot, abans de la sembra). L’acord es fixa 
en un contracte. L’especulador pot guanyar 
o perdre en funció de si s’apuja o s’abaixa el 

preu del blat respecte al que ha acordat amb 
el productor en el moment de la compraven-
da, però està disposat a assumir aquest risc 
a fi d’obtenir benefici. 

per què l’especulació amb els ali-
ments ha esdevingut perillosa?
La crisi de les hipoteques subprime (de risc) 
del 2007 va fer que nombrosos inversors 
busquessin nous mercats per a l’especulació 
i que entressin així en el mercat de primeres 
matèries agrícoles. aquests inversors, amb 
el seu enorme poder de compra, provoquen 
que els preus dels aliments es comportin de 
manera distorsionada i imprevisible.

quines conseqüències té aquesta es-
peculació sense control?
 La imprevisibilitat dels preus deixa inde-

fensos els petits productors i comerciants 
d’aliments.
 També afecta els consumidors i especial-

ment les persones pobres ja que són les que 
destinen fins a un 75% dels seus ingressos 
a la compra d’aliments. 

què podem fer?
Més transparència
 S’ha d’informar les autoritats nacionals 

sobre totes les transaccions de derivats de 
primeres matèries.
 Tots els participants han de donar informa-

ció mínima sobre la seva actuació i sotmetre’s 
a certes limitacions. 
 Tots els acords s’han d’efectuar en platafor-

mes transparents.

Una regulació adequada
 S’han de fixar noves regles per restablir 

les funcions útils dels mercats de derivats 
agrícoles i evitar que l’especulació excessiva 
impulsi la volatilitat dels preus dels aliments. 
 els estats Units, la Unió europea i el g20 

han de coordinar les seves respectives re-
formes dels mercats de derivats agrícoles 
perquè funcionin de manera efectiva per als 
grups d’interès més importants: productors i 
consumidors d’aliments.

12



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

analitzem el preocupant fenomen de l’acaparament de terres, 
una realitat que pot deixar sense res milions de persones que 
depenen de la terra per a la seva supervivència.

TERRA I poDER

Aquest informe ha estat escrit per Bertram Zagema. © Oxfam, setembre 2011

què entenem per acaparament de terres?
 des del 2001, als països en desenvolupament s’han venut 

o arrendat fins a 227 milions d’hectàrees de terra (una su-
perfície de la mida de l’europa nord-occidental), la majoria 
a inversors internacionals. es tracta d’una onada d’inversions 
que impacta sobre un recurs natural del qual depèn l’alimen-
tació de milions de persones. 

per què aquesta ‘carrera per la terra’ ara?
 Hi ha governs o inversors nacionals i internacionals que 

compren terres de conreu per especular, anticipant-se a un 
augment de preu dels aliments bàsics en els pròxims anys.
 La majoria d’inversors compren per produir primeres ma-

tèries per a l’exportació (biocombustibles, flors, oli vegetal), 
productes agrícoles no alimentaris de gran demanda. 

Com es produeix aquesta compra de terres? 
 Sense tenir el consentiment previ i informat dels usuaris de 

la terra afectats, en particular dels pobles indígenes.
 S’ignoren els impactes en les relacions socials, econòmi-

ques i de gènere, així com sobre el medi ambient.
 els contractes no són transparents i no inclouen compro-

misos clars sobre la utilització i la distribució de beneficis.
 es violen els drets humans i, en particular, els drets de 

les dones.

a l’informe es revisen detalladament cinc casos d’acapara-
ment de terres a Uganda, indonèsia, guatemala, Hondures 
i el Sudan del Sud.

quins efectes pot tenir aquesta situació?
 Milions de persones que depenen de la terra per a la seva 

supervivència es podrien quedar sense res. La terra és un 
actiu productiu i una xarxa de seguretat quan fallen altres 
activitats econòmiques.
 La terra té usos secundaris vitals com proporcionar farrat-

ge per als animals, herbes medicinals, fusta o altres materi-
als per construir sostres i tanques, etc. 
 Proporciona un espai per a esdeveniments socials, cultu-

rals, espirituals i cerimonials.

què podem fer?
 els governs que accepten inversions tenen el deure de: 
• Respectar i protegir tots els drets existents sobre la terra i 
garantir que s’apliqui el principi de consentiment lliure, previ i 
informat.

 els inversors tenen el deure de: 
• Respectar els drets existents sobre l’ús de la terra i assegurar 
que en tots els acords s’apliqui el principi de consentiment 
lliure, previ i informat.
• Buscar alternatives a la pèrdua de drets sobre la terra per part 
dels petits productors i productores d’aliments. 

 Les entitats financeres i compradores tenen el deure de: 
• Exigir a totes les operacions agrícoles que financen o utilitzen 
com a proveïdors que respectin els principis esmentats 
anteriorment i corregir els problemes existents.

 els governs dels països d’origen tenen el deure de: 
• Exigir a les companyies que inverteixen en l’estranger 
que facin públiques les seves activitats i que compleixin els 
estàndards. 
• Eliminar de la legislació nacional les mesures que fomenten 
les adquisicions imprudents de terra a gran escala, entre elles 
els mandats sobre biocombustibles.

 Les organitzacions de la societat civil, els mitjans de   
 comunicació i els instituts d’investigació tenen el deure de: 
• Fer ús dels mecanismes de rendició de comptes
• Mostrar les males pràctiques i reconèixer les bones
• Contribuir a una transparència més gran.

què puc fer jo?
• Exigir responsabilitats a inversors i empreses a través de les 
urnes i de les teves decisions de consum, així com amb els teus 
fons de pensions i inversions.
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La meitat dels nens i les nenes 
guatemalencs presenten nivells de 
desnutrició comparables als d’alguns 
països africans. La fam en aquest país 
centreamericà és crònica i injusta: 
el 70% de la població rural, gairebé 
5 milions de persones, treballen al 
camp però la majoria no tenen terres 
per produir aliments. Des d’Intermón 
Oxfam donem suport a les comunitats 
rurals i indígenes en la seva lluita per 
exigir al Govern que garanteixi el dret 
a l’alimentació dels seus conciutadans 
i conciutadanes. De moment, ja hem 
aconseguit que augmenti el pressupost 
destinat a la petita agricultura, però 
hem de continuar lluitant perquè 
aquests diners contribueixin realment a 
la justícia alimentària. 
Text: Paula Pu | Fotos: Pablo Tosco / IO

garantir 
el dret a 
l’alimentació 
és possible

Guatemala
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a ngoixada. aquest seria l’adjectiu 
que defineix més bé com se sent 
permanentment la Juana, una do-
na indígena del nord de guatema-

la que, després de mesos de lluita, no troba 
els recursos per alimentar la seva filla de dos 
anys. Fa unes setmanes la va haver de portar 
al metge perquè la nena tenia vòmits i plora-
va molt. a casa no entenien què li passava 
fins que la doctora els va donar el diagnòstic: 
la seva filla té fam, en concret, desnutrició 
crònica. Per a la Juana aquestes paraules van 
caure com una bomba. Llavors va sorgir la de-
sesperació: “Ja hem buscat diverses formes i 
no trobem com alimentar-la. No hi ha feina, 
no tenim terra, ja s’han acabat els diners”. 
La doctora els havia demanat que, a banda 
de les tortas de blat de moro, li donessin pa-
tates, plàtan, alvocat, ous, llet… aliments rics 
en proteïnes i vitamines. aliments que ni la 
Juana ni el seu marit poden comprar. 

ens trobem en el denominat “corredor sec”, 
un territori molt àrid, a la zona fronterera amb 
Hondures i el Salvador, on la terra és molt poc 
productiva i es concentra en mans de pocs 
terratinents. La majoria de famílies campe-
roles indígenes que viuen aquí, com la de la 
Juana, treballen com a temporeres a les fin-
ques d’aquests grans propietaris a canvi d’un 
sou de misèria (als homes els paguen uns 3 
euros per dia complet de treball i a les dones, 
la meitat). algunes famílies aconsegueixen 
llogar una petita parcel·la on conreen blat de 
moro per a l’autoconsum. Però moltes no te-
nen ni això. a més a més, la pujada constant 
i sostinguda del preu d’aquest producte bàsic 
és la gota que ha fet vessar el got en moltes 
llars guatemalenques, en què el 66% dels 
ingressos es destinen a comprar aliments. 
aliments majoritàriament importats, perquè 
el país només produeix el 20% del que con-
sumeix des que a partir dels anys 80 es van 
obrir les fronteres a la importació de cereals.

a aquests factors s’hi sumen altres, com la 
pèrdua de collites per culpa del canvi climàtic, 

 Les dones rurals participen igual que els homes en la 
producció d’aliments però només tenen al seu nom el 8% 
de les terres productives a petita escala.

La concentració de terres, 
l’escàs suport a la producció 
d’aliments i el canvi climàtic 
han provocat nivells de 
desnutrició alarmants

gUATEMALA

Població: 14.099.032 persones 
Esperança de vida: 71,17 anys 
Taxa de mortalitat infantil: 25,16‰
Analfabetisme: 75,4% (homes) i 
63,3% (dones) 
Població sota el llindar de pobresa: 
51% (2006)
Índex de desenvolupament humà: 
131 (de 179)

Fonts: The World Factbook 2012 i Informe 
sobre Desenvolupament Humà del  
PNUD 2011
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el desmantellament dels programes estatals 
de suport a l’agricultura familiar i l’escassa aju-
da internacional per al desenvolupament rural. 
Tot això ha portat aquest país centreamericà a 
tenir xifres de desnutrició infantil comparables 
a les de països africans com Burundi, Tanzà-
nia o Zàmbia. Les estadístiques apunten que 
el 49% dels menors de 5 anys que viuen a 
Guatemala no compleixen amb el pes idoni 
per a la seva edat, una xifra que s’eleva al 
68% entre els nens i les nenes indígenes que 
viuen en zones rurals.
 
fAM CRòNICA, fAM DE DIfÍCIL 
RECUpERACIÓ
La fam a guatemala és crònica i desestabi-
litzadora. Tal com diuen els manuals de me-
dicina, la desnutrició crònica és la privació 
prolongada d’aliments i això fa la recuperació 
més difícil, especialment en la infància. Per 
combatre-la és necessari atacar el problema 
des de l’arrel, tal com ho fem des d’intermón 
Oxfam. 

en un país on només el 20% del sòl con-
reable està en mans del 80% dels petits 
productors, donem suport al treball d’organit-
zacions camperoles i cooperatives que pres-

sionen l’estat a fi que s’implementin polítiques 
dirigides a les famílies rurals pobres perquè 
tinguin accés a la terra i es garanteixi així la 
seva alimentació. 

Paral·lelament, oferim assistència tècnica 
perquè els i les petites agricultores treguin el 
màxim profit dels seus terrenys, a més de pro-
moure l’emmagatzemament de grans bàsics i 
la diversificació de la producció per reduir la 
vulnerabilitat de les comunitats rurals davant 
de l’alça del preu dels aliments o davant de 
fenòmens climàtics extrems, fet desgraciada-
ment bastant habitual en aquest país.

Però a més a més exigim canvis polítics. en 
el marc de la nostra campanya cReiX, que  a 
guatemala es va aliar amb la campanya Va-
mos al grano, exigim al govern guatemalenc 
que enforteixi i garanteixi la producció cam-
perola d’aliments per posar fi a la fam i a l’ex-
trema inequitat que persisteix al país (vegeu 
les nostres peticions concretes al requadre). 
guatemala va ser el primer país de l’amèrica 
Llatina a adoptar una llei que reconeix el dret 
a l’alimentació el 2005. Malgrat aquest marc 
legal exemplar, els governs successius no 
han destinat els recursos necessaris perquè 
aquest dret es compleixi. 

ALIMENTS SÍ, bIoCoMbUSTIbLES No
des de ja fa alguns anys, el Govern guatema-
lenc promou el monocultiu de canya de su-
cre i palmera d’oli, dos productes que es fan 
servir per a la producció de biocombustibles 
i que són fàcilment exportables. Una prova 

Exigim al govern 
guatemalenc que garanteixi 
l’accés a terres i la producció 
camperola d’aliments per 
posar fi a la fam 

uNa mIca d’HIstÒrIa

UNA gUERRA CIVIL  
DE 36 ANYS

L’impuls de polítiques socials i la reforma 
agrària va desencadenar el cop d’Estat de 
1954 que va donar lloc a una llarga guerra 
civil de 36 anys, en la qual successius 
governs militars es van enfrontar a 
múltiples grups guerrillers d’origen 
camperol. Els anys 80 van ser els més 
durs, quan el general Efraín Ríos Montt, 
amb la seva política de terra cremada, va 
arrasar 443 poblats indígenes i va ordenar 
667 massacres. El conflicte es va saldar 
amb 200.000 persones assassinades o 
desaparegudes i 1,5 milions de desplaçats 
(450.000 a Mèxic). El 1985, davant de la 
pressió internacional, i a fi d’atreure ajudes 
econòmiques, els militars accepten cedir el 
poder als civils. Els anys 90 estan marcats 
per les negociacions entre el Govern i la 
guerrilla fins que s’aconsegueixen signar 
els Acords de pau (1996). El 2001 s’inicia 
la persecució judicial de diversos exoficials 
militars perpetradors del genocidi.

el cOl·lectIu mÉs VulNeraBle

LES DoNES RURALS, AL CENTRE  
DE LA NoSTRA ACTUACIÓ

Les dones rurals guatemalenques són les més afectades per 
aquesta situació d’inseguretat alimentària. Discriminades soci-
alment i econòmicament, acostumen a ser les últimes a tenir 
accés als escassos aliments i les que ingereixen els de menor 
valor nutritiu per donar de menjar a la resta de la família. Encara 
que només el 8% de les terres productives a petita escala estan 
al seu nom, elles participen igual que els homes en la producció 
d’aliments. Per això, des d’Intermón Oxfam, donem suport a 
diverses organitzacions de dones que treballen perquè les dones 
siguin conscients de la importància de tenir la propietat de 
la terra i, mitjançant assessories jurídiques, puguin aconseguir 
títols de propietat. A més a més, hem promogut sis trobades 
regionals i quatre trobades nacionals perquè les dones rurals 
tinguessin un espai d’intercanvi i poguessin concretar les seves 
demandes cap a l’Estat, les seves pròpies comunitats i la socie-
tat en general. Fruit d’aquestes reunions, demanen més inversió 
en terra per al seu col·lectiu així com programes específics de 
suport a la producció d’aliments i per protegir-se davant de 
situacions de violència i discriminació.

 Oferim assistència tècnica perquè les dones que treballen al camp treguin el màxim profit de les seves terres, 
moltes vegades escasses i molt poc fèrtils.
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d’això és que inversors nacionals i estrangers 
fa anys que compren grans quantitats de ter-
ra per a aquests conreus, acaparant camps 
que es podrien destinar a la producció de blat 
de moro o fesol. així, mentre el conreu de 
palmera d’oli va augmentar un 152% entre 
el 2002 i el 2006, en el mateix període, el 
97% dels productors i productores de blat 
de moro o fesol no havien rebut cap tipus 
d’assistència tècnica per part de les institu-
cions de l’estat i això va provocar que la pro-

ductivitat camperola s’estronqués: en el cas 
del blat de moro, és la mateixa que fa trenta 
anys. el problema és que de la canya i la pal-
mera no es poden alimentar; del blat de moro 
i del fesol, sí.

aquesta política agrícola té greus implicaci-
ons. així ho vam poder constatar quan vam 
visitar la comunitat de guadalupe (més co-
neguda com La Lupita), al municipi de Santo 
domingo Suchitepéquez, al sud-oest del país. 
Una comunitat establerta enmig de grans ex-
tensions de plantacions de palmera africana, 
canya de sucre, i dos productes més per a 
l’exportació, les bananes i la pinya. 

allà ens va impressionar la història de Raquel 
Vázquez, coordinadora de l’alianza de Mujeres 
Rurales (aMR), una de les organitzacions que 
s’han unit a la campanya cReiX - Vamos al 
grano. Raquel és una dona lluitadora, amb les 
idees molt clares. als anys 80, quan la violèn-

Hem de continuar 
lluitant perquè la 
terra és el primer 

pas per tenir dret  
a l’alimentació.”
SENAIDA CoSAgUA, deLegada deL 
Comité de UNidad CampesiNa (CUC) 
de saN basiLio

Les dones 
tenim dret a ser 
propietàries de la 

terra. quan no hi ha res per 
menjar, nosaltres també 
tenim dret a decidir.”
MARÍA TRáNSITo, Lideresa 
CamperoLa de L’orgaNitzaCiÓ de 
doNes madre tierra

A través de la 
campanya CREIx 
- Vamos al grano 

volem que el govern  
destini fons per garantir la 
sobirania alimentària.”
RAqUEL VázqUEz, CoordiNadora 
de L’aLiaNza de mUJeres rUraLes

Augmenta el conreu de 
palmera africana que s’utilitza 
per fer biocombustibles, 
el qual acapara terres que 
es podrien destinar a la 
producció d’aliments com el 
blat de moro
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cia de l’estat exercida contra les comunitats 
rurals i indígenes es va agreujar (en el marc 
d’una guerra civil que va començar després 
del cop militar de 1954, vegeu requadre), la 
seva família va fugir a Mèxic. es calcula que 
1,5 milions de persones es van veure obliga-
des a desplaçar-se a causa del conflicte. 

després dels acords de pau de 1996, el govern 
democràtic es va comprometre a donar terres 
a les persones que, com la Raquel, volien tor-
nar. Tot això a canvi d’un preu, moltes vegades 
sobrevalorat, que el govern es comprometia 
a destinar al desenvolupament rural. Després 
de diverses lluites per pagar un preu més 
just, van obtenir les terres, però cap ajuda. a 

més a més, eren unes terres que estaven molt 
minvades després d’anys de ser usades per al 
monocultiu. de fet, les i els petits agricultors 
de La Lupita continuen patint pel fet d’estar 
envoltats de grans plantacions on es conrea 
un únic producte de forma intensiva. 

DEfENSAR LA pRoDUCCIÓ  
NACIoNAL D’ALIMENTS
“els finqueros utilitzen fumigants químics i 
adob que contaminen la nostra producció. a 
més a més, desvien canals i rius per regar 
les seves finques i, quan hi ha pluges fortes, 
s’inunden les nostres terres i la collita es po-
dreix. en no tenir blat de moro, comprem blat 
de moro d’importació, que està caríssim”, 
denuncia. “el govern no ens empara. Estem 
inundats de productes que vénen de fora, 
com sopes, salsitxes, embotits i altres que 
abans no consumíem perquè no hi havia ne-
cessitat. Volem que els nostres governants in-
verteixin en la producció d’aliments d’aquí, 

Més informació:  
www.IntermonOxfam.org/projectes/guatemala

campaNYa creIX a Guatemala

qUè DEMANEM

Demanem a l’Estat de Guatemala 
que implementi la política nacional 
de desenvolupament rural integral 
(aprovada el 2009) mitjançant la 
dotació de finançament i l’aprovació 
de la Llei de desenvolupament rural 
integral (coneguda com la iniciativa 
40-84). Això es concretaria en les 
mesures següents:

 Garantir que el Ministeri 
d’Agricultura i Ramaderia destini el 
seu pressupost a la producció i la 
comercialització camperola de grans 
bàsics. 

 Definir i promoure un pla 
d’assistència tècnica que respongui 
a les autèntiques necessitats de les 
famílies camperoles i li assigni un 
pressupost realista. 

 Recuperar el sistema 
d’emmagatzemament públic de grans, 
amb l’objectiu d’exercir un rol de 
regulació de preus, a fi de garantir un 
sistema de reserves alimentàries. 

 Facilitar canals de crèdit agrícola 
per a la producció camperola de grans 
bàsics. 

 Prestar atenció especialment a 
les dones productores d’aliments 
i reconèixer el seu rol i la seva 
aportació. 

ens donin suport tècnic i permetin que les 
dones també siguem propietàries de la terra.” 

La pressió exercida per persones com la Ra-
quel comença a tenir els seus fruits. a finals 
del 2011, el Congrés va aprovar un pressu-
post per a Agricultura per a aquest any més 
elevat del que sol·licitava Oxfam amb la cam-
panya cRece - Vamos al grano, 1.800 milions 
de quetzals (gairebé 180 milions d’euros), i 
això suposa un gir de timó impressionant si te-
nim en compte que l’any passat s’havien pres-
supostat 631 milions de quetzals (gairebé 120 
milions d’euros menys!). És una bona notícia 
però hem de continuar lluitant amb l’objectiu 
que aquests diners s’utilitzin realment perquè 
la terra de guatemala serveixi, d’una vegada 
per sempre, per al que és primordial: alimen-
tar la seva població.

 La Pahola i el seu marit treballen com a temporers a 
les finques dels grans terratinents i no guanyen suficient 
per garantitzar l’alimentació de la seva família. 
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Banya d’Àfrica: 
una resposta 
tardana costa 
vides…

E ls sistemes d’aler ta 
primerenca a la Banya 
d’Àfrica (principalment 
Kenya, Etiòpia i Somà-

lia) van pronosticar una emer-
gència l’agost de 2010 però la 
resposta a gran escala no es va 
iniciar fins al juliol del 2011, o 
sigui, un any després. Encara 
que els senyals d’alerta van ser 
clars des del primer moment, la 
magnitud i gravetat de la crisi van 
sorprendre molts. La por d’equi-
vocar-se va provocar que els go-
verns de la regió i la comunitat 
internacional reaccionessin amb 
excessiva lentitud i que molts 
països donants d’ajuda exigissin 
proves que demostressin que 
s’estava produint una catàstrofe 
humanitària, abans d’actuar per 
prevenir-la.

Del nostre informe es desprèn 
que una resposta humanitària 
primerenca podria salvar mili-
ons de vides i estalviar milions 
d’euros en ajuda. Especialment 
si aquesta resposta es fa pen-
sant tant en el present com en el 
futur de les persones afectades, 
de manera que tinguin eines per 

reiniciar les seves vides després 
de la catàstrofe. 

Conscient de tot això, Oxfam de-
senvolupa programes a la Banya 
d’Àfrica per augmentar la capaci-
tat de resposta (resiliència) de les 
poblacions vulnerables davant 
les crisis. A Kenya, per exemple, 
afavorim que les associacions de 
pastors tinguin més capacitat de 
negociació en els mercats i pu-
guin vendre a un preu digne el 
seu bestiar, molt debilitat a cau-
sa de l’escassetat de pastura, i 
així disposin d’ingressos. 

A Etiòpia, treballem per millorar 
la productivitat del sòl i rehabi-
litem els sistemes d’aigua afec-
tats per la sequera. I a Somàlia, 
a banda dels programes de sa-
nejament i distribució d’aigua, 
donem diners en metàl·lic a les 
famílies afectades perquè puguin 
comprar aliments a canvi de fer 
algunes tasques com, per exem-
ple, sensibilització en temes d’hi-
giene per evitar malalties. A més 
a més, desenvolupem un dels 
principals programes de nutrició 
per a nens i nenes al país, gràci-

es al qual, només el 2011, s’han 
curat més de 118.000 menors 
de cinc anys amb malnutrició. 

Amb els nostres programes de 
desenvolupament i emergència 
hem pogut alleujar la situació 
de milers de persones a la Ba-
nya d’Àfrica, però perquè aquest 
tipus de crisis no tornin a repe-
tir-se és necessari que els go-
verns s’hi impliquin i actuïn (ve-
geu les nostres recomanacions al 
requadre). 

evitar una catÀstrofe 
humanitÀria al sahel 
Des d’Oxfam treballem per reduir 
els efectes d’un altre desastre a 
l’Àfrica de l’Oest, a la regió cone-
guda com el Sahel, on una crisi 
alimentària amenaça milions 
de persones a Burkina Faso, el 
Txad, Mali, Mauritània i Níger. 

Els equips humanitaris d’Oxfam 
sobre el terreny estan treballant 
des de principis d’any per res-
pondre a la crisi. Nahuel Arenas-
García, coordinador regional 
d’Acció Humanitària per a l’Àfrica 
de l’Oest i el Magrib d’Intermón 

Oxfam, ens explica que “hem 
guanyat uns dos o tres mesos. 
És difícil evitar la crisi, però 
esperem haver mitigat el seu 
impacte. Els actors humanitaris, 
donants i governs han estat més 
ràpids a reaccionar davant els pri-
mers signes d’alerta. Les nostres 
accions sobre el terreny i els nos-
tres missatges d’incidència políti-
ca estan donant els seus fruits”.  

oxfam en acció

L’informe Un retraso peligroso, fet per Oxfam i Save 
the Children, fa balanç i denuncia que entre 50.000 
i 100.000 persones, més de la meitat nens i nenes 
menors de 5 anys, van perdre la vida a la Banya 
d’Àfrica per la demora en la resposta humanitària a 
escala internacional. Moltes de les morts provocades 
es podrien haver evitat. El nostre pròxim objectiu, que 
s’actuï a temps a la regió d’Àfrica de l’Oest coneguda 
com el Sahel.

 La sequera a la regió coneguda com el 
Sahel fa estralls entre la població. A la foto, 
una imatge de Mauritània on les famílies 
més pobres fa mesos que no tenen suficient 
per menjar.

Per saber-ne més: 

Descarrega’t l’informe Un 
retraso peligroso a www.
IntermonOxfam.org/estudis
Llegeix la declaració de la 
campanya Mai més: acabem 
amb la fam extrema www.
IntermonOxfam.org/ca/ 
que-fem/campanyes-educacio/
campanyes/mai-mes

 #ActuaSahel
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…EVITAR-Ho TAMbÉ 
REqUEREIx EL NoSTRE 
TREbALL DE DENúNCIA

Com fem incidència política? 
Primer, determinem els problemes que 
afecten les poblacions o esbrinem de quina 
manera es vulneren els seus drets. després, 
identifiquem els actors rellevants sobre els 
quals cal incidir per desbloquejar el problema 
i produir canvis. Si és en l’àmbit de la Unió 
europea, la comissió europea o els estats 
membres; si és a escala nacional, el govern; 
si és a escala global, les nacions Unides; o 
si és regional, per exemple, la Unió africana. 
establim un mapa de poder i identifiquem 
els actors que prenen decisions per intentar 
influir-hi. a partir d’aquí elaborem un calen-
dari de processos polítics clau, com cimeres 
o processos legislatius, juntament amb la 
resta d’afiliats Oxfam. 

Arran del que ha passat a la Banya 
d’Àfrica, quina ha estat la nostra tasca en 
incidència política per evitar una altra fam 
al Sahel?
Hem efectuat l’informe Un retraso peligroso i 
hem llançat campanyes com la de Mai més: 
acabem amb la fam extrema (en col·laboració 
amb Save the children i One) en què dema-
nem a la comunitat internacional que abordi 
les causes de fons que fan milions de per-
sones vulnerables a la fam i demanem a la 
ciutadania que s’impliqui en aquesta lluita. 
a més a més, ens hem reunit amb l’agència 
espanyola de cooperació internacional per 
al desenvolupament, amb membres de dife-
rents grups parlamentaris i del Parlament eu-
ropeu i hem compartit les nostres inquietuds 
i recomanacions perquè crisis com aquesta 
no es repeteixin. entre elles la reforma del 
sistema humanitari, el suport als agricultors i 
ramaders locals, la creació de xarxes de pro-
tecció social i la lluita contra la volatilitat dels 
preus dels aliments. 

Quines mesures s’han començat a adoptar 
a escala internacional per pal·liar la crisi 
que s’acosta al Sahel?
el nostre treball d’incidència ha fet que l’es-
tructura internacional es posi en moviment. 
en el cas del Sahel hem vist que s’està tre-
ballant en l’àmbit polític. els governs i la 
Unió europea estan reaccionant respecte a 
les reserves alimentàries. Per la seva banda, 
els governs dels països de l’Àfrica Occiden-
tal van signar una carta per a la prevenció 
i gestió de crisis alimentàries, a meitats de 
novembre del 2011. Sens dubte el missatge 
està arribant, hi ha una conscienciació més 
alta. 

En el marc de la campanya Mai més, 
recollim signatures perquè el Govern 
espanyol es comprometi a evitar fams com 
la de la Banya d’Àfrica. Quina capacitat 
de pressió ens donen les adhesions de la 
ciutadania? 
el suport de la ciutadania és el principal actiu 
d’una organització la missió de la qual és el 
canvi social. És imprescindible que es generi 
suficient massa crítica en l’opinió pública, 
perquè els poders polítics s’activin i les co-
ses canviïn. 

Quina capacitat de pressió té Oxfam a 
escala internacional? 
avui dia és imprescindible operar en diver-
sos nivells que comprenguin des de l’àmbit 
local al global i Oxfam, a través de la seva 
xarxa internacional, pot aconseguir canvis i 
un enorme efecte multiplicador de les seves 
demandes. alguns exemples d’èxit han estat 
el Tractat d’Ottawa contra les mines antiper-
sones, el pròxim Tractat internacional contra 
el comerç d’armes, els avenços en protecció 
de civils en conflictes o la Llei de comerç 
d’armes a espanya. ara, el nostre principal 
repte és eradicar la fam extrema i per a això 
tots els nostres esforços estan posats en la 
campanya cReiX.

eradIcar la Fam eXtrema

CoMpRoMISoS qUE 
ELS goVERNS HAN 
D’ADopTAR

 
 Reparar les fallades del sistema de 

resposta a emergències. Aconseguir 
que sigui més ràpida i flexible i que es 
complementi amb un treball de prevenció.

 Impulsar la producció local d’aliments. 
Els països en desenvolupament han de 
destinar més recursos a les famílies 
camperoles i ramaderes que garanteixen 
la seva seguretat alimentària. La 
cooperació al desenvolupament ha de 
destinar un 10% a la petita agricultura. 

 Garantir serveis socials bàsics i protecció 
per a les persones més pobres.

 Augmentar les reserves d’aliments i 
lluitar contra la volatilitat dels preus dels 
aliments bàsics perquè tothom pugui 
menjar avui i demà.

 Treballar per reduir la violència i els 
conflictes armats.

Consuelo López-Zuriaga coordina l’àrea de Relacions 
institucionals d’intermón Oxfam des de la qual demana als 
governs mesures urgents i eficaces que abordin les causes 
fonamentals de la fam extrema. 
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LA SoLIDARITAT ES 
poSA DE MoDA

cOmerÇ Just

en la nostra aposta pel comerç just i perquè aquest no ha 
d’estar renyit amb el disseny i la moda, hem creat la línia de 
roba Veraluna comerç Just, en col·laboració amb Hoss intropia. 
a intermón Oxfam som conscients que una gamma de roba de 
comerç just que respon als gustos i a la demanda del mercat pot 
generar llocs de treball per a multitud de persones al Sud, essencialment 
dones, però a més a més pot ser sinònim de moda i tendència.  
aquesta és la nostra aposta. Text: Idoia Ruiz

C ada vegada som més 
els que estem conven-
çuts que el comerç just 
és una forma diferent 

de produir, d’intercanviar i de 
consumir que busca més justí-
cia en el comerç internacional 
i garanteix els drets laborals de 
les persones dels països del Sud. 
“En línies generals, els beneficis 
per la compra d’un producte que 
no compleix els estàndards de 
comerç just pocs cops arriben 
a qui han d’arribar, hi ha massa 
intermediaris i ni tan sols corres-
ponen al cost real del treball que 
s’ha fet”, explica Marie Fonsale, 
responsable de producte de co-
merç just d’intermón Oxfam. Per 
Marie, el comerç just és un pro-

jecte de desenvolupament soste-
nible que permet a les persones 
productores i artesanes de paï-
sos en via de desenvolupament 
viure dignament. “Poden viure 
del que elaboren i conreen, co-

breixen les despeses de produc-
ció i obtenen beneficis per poder 
alimentar la família, millorar els 
seus habitatges i portar els nens 
i nenes a l’escola”, afegeix.

NEIx VERALUNA CoMERç jUST
amb aquest objectiu neix un pro-
jecte integral: una línia de roba 
que compleix els estàndards de 
comerç just, satisfà les neces-
sitats del consumidor i és com-
petitiva en el mercat espanyol. 
neix Veraluna comerç Just. Per al 
desenvolupament de la col·lecció 
hem treballat amb la signatura 
espanyola Hoss intropia, la dis-
senyadora, Luna Hussein, i dos 
grups productors tèxtils de l’Índia, 
creative Handicrafts i Rajlakshmi. 

Traiem una col·lecció 
de roba de comerç 
just en col·laboració 
amb Hoss Intropia i 
dos grups productors 
de l’Índia

raJlaksHmI cOttON mIls ltd

pRoDUCToRA TèxTIL DE CoTÓ oRgàNIC I jUST

És una societat privada la seu de la qual es troba a 
Kolkata (Índia) i produeix i exporta productes tèxtils 
de cotó orgànic i de comerç just. La qualitat dels seus 
productes i dissenys va acompanyada d’unes condici-
ons laborals dignes per als seus treballadors i treballa-
dores, prop de 500 repartits en dues fàbriques. Un dels 
accionistes de Rajlakshmi és Chetnai Organic Farmer 

Association, la missió del qual és millorar el mitjà de 
vida de les famílies camperoles de cotó a través del 
conreu orgànic i del comerç just. L’associació va néixer 
el 2004 per donar resposta al problema del cotó a 
l’Índia, el conreu del qual utilitza el 60% dels pesticides 
i insecticides que s’usen al país, els quals contaminen 
sòls i aigües i provoquen malalties (respiratòries, de 

vista i pell). Prop de 6.500 agricultors i agricultores 
del cotó s’han beneficiat del treball de l’associació. A 
més a més, gràcies al comerç just s’ha pogut millorar 
el sistema de reg i subministrament d’aigua potable i 
s’ha creat una escola de capacitació tècnica. 
www.rajlakshmi.com

aquesta última és una productora 
de cotó orgànic i de comerç just 
que ha produït les samarretes i els 
bàsics de la col·lecció; creative 
Handicrafts és una cooperativa 
de dones dedicades a la confec-
ció que treballa amb intermón 
Oxfam des de fa aproximadament 
20 anys. Formar part d’aquestes 
cooperatives és especialment im-
portant per a les dones a l’Índia ja 
que són un dels col·lectius més 
vulnerables del país i d’aquesta 
manera aconsegueixen indepen-
dència econòmica i capacitat de 
decisió. 

en el procés de creació de la col-
lecció, Marie Fonsale va visitar 
l’Índia i va poder comprovar 
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creatIVe HaNdIcraFts

ASSoCIACIÓ DE DoNES qUE CoNfECCIoNEN RobA jUSTA

És una ONG de comerç just que lluita per proporcionar 
un mitjà de vida a les dones marginades que habiten 
en els slums de Mumbai (Índia). L’organització desenvo-
lupa un programa de formació perquè aquestes dones 
puguin produir articles tèxtils de qualitat i disposin d’un 
mitjà de vida que els permeti ser autosuficients. Durant 
anys, centenars de dones ho han aconseguit. A banda 

del centre de formació i desenvolupament personal, 
Creative Handicrafts promou grups d’autoocupació, 
serveis de càtering i repartiment d’aliments, microcrè-
dits, guarderies i escoles de primària, entre altres. La 
presidenta de Creative Handicrafts, Anjali Tapkiri, ens 
va visitar l’any passat. És una dona diminuta, tímida, 
però amb una força extraordinària. Ens va explicar que, 

quan va tenir la seva primera filla fa molts anys, es va 
sentir molt decebuda perquè una dona no viu bé al seu 
país. A Creative ha après que les dones tenen drets, 
possibilitats, veu. Quan va visitar Espanya era molt feliç: 
la seva filla estava a punt de ser mare… d’una nena! 
www.creativehandicrafts.org

EL SECToR DE LA MoDA 
I EL CoMERç jUST EN 
xIfRES

 Les vendes de comerç just d’Intermón 
Oxfam van pujar a 6,5 milions d’euros en 
l’exercici 2010-2011. 

 Segons un estudi efectuat per la 
Coordinadora Estatal de Comerç Just 
(CECJ), les vendes de comerç just a 
Espanya van arribar als 22,5 milions 
d’euros durant el 2010, cosa que suposa 
un increment del 24% respecte al 2009 i 
del 33% des del 2008. 

 La despesa mitjana per llar en articles 
de vestir i calçat durant l’any 2010 va 
ser de 1.676 euros, segons una enquesta 
sobre pressupostos familiars de l’Institut 
Nacional d’Estadística.

 Després de dos anys de negociacions i 
després de denúncies de campanyes com 
Juga Net i Roba Neta, articulada a Espanya 
per Setem, una important fàbrica de Nike a 
Indonèsia entregarà 1 milió de dòlars 
(800.000 euros) a 4.500 treballadors en 
concepte de 600.000 hores extres. 

En AQUESTA PàgInA: noi: samarreta Urbana 
cotó orgànic caqui 19,90 euros 
nen a les espatlles del noi: samarreta Share 
cotó orgànic blanc 15,90 euros
noia: samarreta Bori cotó ecològic blau 14,90 
euros,  pantaló Sión caqui i blau 49,90 euros
nen assegut a l’escala: samarreta Bayana cotó 
orgànic blanca 15,90 euros

¿on pots comprar  

Veraluna Comercio justo?

trobaràs les peces d’aquesta 

nova col·lecció a les botigues 

d’intermón oxfam i a la 
botiga electrònica  

www.tiendaintermonoxfam.org.
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Com i quan comença la teva relació amb la 
moda més solidària? 
als 19 anys vaig viatjar a l’Índia amb un 
projecte de voluntariat de disseny per 
al desenvolupament amb el qual vam 
dissenyar una col·lecció de roba per vendre 
a l’Índia i que, posteriorment, també es va 
vendre a espanya. Volíem fer una col·lecció 
de roba que es comprés perquè agradés 
i no solament per un acte de solidaritat. 
el resultat va ser espectacular. nosaltres 
fèiem els dissenys a espanya, i a l’Índia 
ensenyàvem tècniques de confecció a les 
dones perquè els realitzessin. Moltes no 
havien agafat mai una agulla. 

I quan tornaves a Espanya?
doncs la primera vegada era tan jove que en 
tornar vaig tornar en una espècie de trance. 
Sempre he estat molt idealista i aquesta 
experiència va ser el detonant que va forjar 
la meva personalitat. Vaig començar a ser 
conscient de les desigualtats de la societat 
i aleshores vaig saber que volia enfocar el 
meu treball a posar fi a aquestes injustícies. 
em deia: “amb el que tinc a les mans, què 
puc fer?”

I has acabat dissenyant la col·lecció 
Veraluna Comerç Just? 
Sí, i em sento molt afortunada. ens vam 
reunir amb Hoss intropia i intermón Oxfam 
per definir la col·lecció de primavera-estiu 
2012, vam dissenyar els patrons i vam 
viatjar a l’Índia per fer els prototips i buscar 
materials. 

I com ha estat el treball amb les dones a 
l’Índia?
doncs casualment la cooperativa amb què 
treballem en aquest projecte és la mateixa 
amb què vaig treballar fa 10 anys, creative 
Handicrafts. en aquell moment, jo tenia la 
intenció d’ensenyar-los confecció, a través de 
gestos, perquè la majoria no parlaven anglès. 
Però elles em van ensenyar més a mi. Moltes 
dones eren maltractades i arribaven al taller, 
es posaven a parlar, explicaven tafaneries, 
els canviava el semblant. no es tractava 
només de feina, era el seu moment com 
a dones, com a persones. Vaig aprendre 
les coses importants de la vida. deu anys 
després he pogut veure com, gràcies al 
treball, han progressat, ja no tenen aquell 
semblant. Han aconseguit ascendir, compten 
amb veu, es fan escoltar, tenen caràcter. 

Creus que aquestes iniciatives resten 
frivolitat a la moda?
Tota la moda pot ser comerç just, només 
fa falta que la gent que treballa en ella 
experimenti que es poden fer les coses 
d’una altra manera. La moda és una cosa 
creativa, el que dissenya ho fa des del cor. 
i crec que és possible fer-ho d’una forma 
sostenible. Tots ens hem de vestir, així que 
m’agradaria convèncer la resta de la gent del 
món de la moda que treballar de forma justa 
es pot convertir en l’única forma de treballar. 
Tenim entre mans la possibilitat d’ensenyar-
l’hi al món, ara és més fàcil que fa deu anys. 

ENTREVISTA A LUNA HUSSEIN, 
DISSENYADoRA DE VERALUNA  
CoMERç jUST

“ToTA LA 
MoDA poDRIA 
SER DE  
CoMERç jUST”
aquesta dissenyadora espanyola  
de 30 anys ha complert un dels  
seus somnis amb la creació de la 
col·lecció Veraluna comerç Just per  
a intermón Oxfam. 

 Les dones indies que treballen a Creative 
Handicraft, una de les cooperatives que ha 
col·laborat a fer aquesta col·lecció, han 
passat de l’ombra a la llum.
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a gestionar els seus propis diners, 
que abans administrava el marit o 
el pare. el que guanyen, ho utilit-
zen per a les famílies i el seu futur, 
gairebé mai per al seu ús perso-
nal”, explica Marie. 

Veraluna comerç Just és una col-
lecció de peces de roba bàsiques 
plenes de simplicitat i elegància 

quina és la situació d’aquestes 
dones. “La majoria d’elles prove-
nen dels slums (nom que reben 
els barris marginals de l’Índia) i no 
solament pateixen la pobresa sinó 
que moltes han sofert algun tipus 
de violència. amb aquest treball, 
han passat de l’ombra a la llum. 
En alguns casos, aconsegueixen 
tenir un compte bancari i aprenen 

natural, principalment pensades 
per a la dona. de caràcter atem-
poral i d’ús quotidià, les peces de 
roba estan fetes amb materials 
d’alta qualitat i origen natural, en 
colors com el blau carbó o el verd 
oliva. el seu disseny inclou petits 
detalls orientals per vincular les 
peces amb el seu lloc d’origen. La 
col·lecció també compta amb una 
selecció de samarretes serigrafia-
des per a homes, nens i nenes. 

MoDA jUSTA: UN pRIMER pAS
defensar els drets dels produc-
tors i les productores del Sud és 
un dels objectius del comerç just 
i de l’activitat d’incidència que 
fem des d’intermón Oxfam. La 
majoria de firmes espanyoles no 
treballen amb estàndards de co-
merç just, encara que en els úl-
tims anys algunes han començat 
a incorporar materials orgànics 
en les seves peces de roba. Però 
encara queda molt per fer. 

en un informe efectuat per in-
termón Oxfam el 2004, Moda 
que aprieta, es van denunciar 
pràctiques de quatre empreses 
tèxtils espanyoles (Cortefiel, Indi-
tex, Inuyco-El Corte Inglés i Man-
go) al Marroc. com a resposta, 
totes han adoptat mesures sig-
nificatives perquè es respectin 
els drets laborals de les perso-

nes que treballen a les fàbriques 
proveïdores. “És molt important 
estudiar la situació, denunciar-la, 
i proposar solucions, així com 
acompanyar els actors implicats 
perquè assumeixin aquests can-
vis al Sud, però també al nord”, 
apunta Marie. 

i si empreses, consumidors i 
organitzacions col·laborem en 
aquest procés arribarà un dia en 
què darrere de qualsevol peça 
d’artesania, paquet de cafè o sa-
marreta veurem un valor afegit, 
una lluita per la igualtat de gè-
nere, un preu just i, en definitiva, 
drets bàsics complerts.

Agraïments: il· lustradora Marina 
Molares, institut d’investigació de 
mercats gFK, agència de publicitat 
Lambie-nairn, empresa de control 
de qualitat SgS inida, agència de 
premsa Finally, empresa india de 
confecció arkay. 

PàgInA 24:
noi: pijama Bengal home cotó ecològic  
29,90 euros
noia: pijama Nurpur dona cotó ecològic 
salmó 29,90 euros

PàgInA 25, ESQUERRA:
nen a l’escala: samarreta Kerala cotó 
ecològic 15,90 euros
noia: vestit Ushti cotó ecològic salmó  
21,90 euros

PàgInA 25, dRETA: 
noi: samarreta Kamal cotó ecològic blau 
19,90 euros
nen: samarreta Bayana cotó ecològic caqui 
15,90 euros
noia: top Vashi salmó 29,90 euros 
nen assegut al terra: samarreta Bayana 
cotó ecològic 15,90 euros
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el doble desafiament solidari i esportiu que planteja el Trailwalker rep molts 
suports del món empresarial. en la seva primera edició, més de 300 empreses 
hi van participar amb equips, difusió, aportacions econòmiques o en espècies. 

Treballes en equip?
eNtItats

E l Trailwalker és un treball en equip que 
uneix esport i solidaritat. el desafiament 
físic consisteix a recórrer 100 quilòme-

tres, en equips formats per quatre persones 
(més dues de suport), en un màxim de 32 ho-
res. Per participar-hi, els equips han de recap-
tar un mínim de 1.500 euros que es destinen 
als nostres programes de lluita contra la pobre-
sa.Les empreses que hi participen aconseguei-
xen millorar les seves relacions laborals perquè 
es fomenta el treball en equip, s’incrementa la 
motivació, la capacitat de superació, la cons-
tància i el respecte al medi ambient. 

MoLTES foRMES DE pARTICIpAR-HI
el Trailwalker permet adaptar la col·laboració 
a la fórmula que cada empresa considera 

més adequada. es pot fer una aportació di-
recta, patrocinar un punt de control, finançar 
un equip, difondre la iniciativa i col·laborar 
amb la recaptació dels equips necessària 
per inscriure-s’hi. També s’hi pot col·laborar 
facilitant productes d’avituallament, promoci-
onals o esportius. 

Per tot això, moltes empreses s’han sumat a 
aquesta iniciativa, entre elles dKV, patroci-
nador principal de l’esdeveniment. Patroci-
nadors oficials que també hi participen amb 
equips com cuatrecasas, gonçalves Perei-
ra o Hipra. i altres equips d’empreses com 
erns&Young, Hewlett Packard, aigua del 
Montseny, Biosystem, emagister, infojobs, 
aRag, FiaTc Seguros, credit Suisse…

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

AGRAÏMENTS

A les organitzacions que ha col·laborat amb els nostres projectes:  Àrea Metro-
politana de Transports de Barcelona; aretex Sa (cóndor); asociación ambilamp; 
axaragua aguas y saneamientos; Bon Preu; dinerbao SL; eYee estudios em-
presariales; Ferrovial Sa; Fonaments Sa; Fundació Jaume espona; Fundació La 
caixa; Fundació Maria Francisca Roviralta; Fundación antoni Serra Santamans; 
Fundación canaria naranjo galván; Fundación esade; Fundación grupo eroski; 
Fundación Triodos; get it done SL; gfk emer ad hoc Research; grup giró; igalia 
SL; Fundación ikerbasque;  Joieria Tous; Lottusse SaU; Maninselec; natura Bisse 
international; Open House Spain SL; Provital group; Pulso informática; Realtech 

System consulting; Tous Perfumes Sa; auxiliares del Buen Pastor; carleser SL; 
consum Scvg; danobat group Sc; dKV seguros; el corte inglés Sa; Fundació Pri-
vada Miarnau; Fundación accenture; Fundación cajasol; iritgus SL; Los Leandros 
Solares; Mecanicación y calderería; Mercabarna; Promocions nova Vida; Mango; 
Tulbos SL; The irish Rover (el garbanzo); inciSa; BBK Bilbao Bizkaia Kutxa; caM; 
Fundación Una Sonrisa Más; il.lustre col.legi d’advocats Barcelona; ilustre colegio 
de abogados Bilbao; Foxy; Simon Holding; UnniM caixa d’estalvis; Fundación We 
are Water i cirque du Soleil. i a totes les empreses, fundacions i entitats que per 
manca d’espai no podem citar. Moltes gràcies! 

“quan vam informar de la 
possibilitat de col·laborar amb 
Intermón oxfam a través del 
Trailwalker, la mobilització 
del nostre equip humà va 
ser total. No podíem perdre 
l’oportunitat de participar en 
aquest esdeveniment solidari 
que representa molts dels 
nostres valors empresarials: el 
compromís, el treball en equip i 
les ànsies de superació.”
AUDREY boUqUELET, respoNsabLe 
de reCUrsos HUmaNs d’Hipra.

“L’experiència en el Trailwalker 
2011 va superar amb escreix les 
nostres expectatives. per això, 
tant els equips participants 
en la primera edició, com la 
resta de l’organització, volíem 
tornar a implicar-nos en una 
experiència que afavoreix 
l’esperit d’equip i posa al 
seu abast un fantàstic repte 
esportiu i solidari.”
goNçALVES pEREIRA, respoNsabLe 
de FormaCiÓ de CUatreCasas.

Oxfam organitza el Trailwalker a 
13 països de tot el món. El 5 i 6 

de maig de 2012 té lloc la segona edició 
a Espanya en la qual participaran 35 
equips d’empresa (entre els 295 equips 
apuntats).  
www.IntermonOxfam.org/trailwalker

 trailwalkerIO

 @trailwalker_IO
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QuÈ Hem acONseGuIt 

A l final del 2011, el nostre focus d’aten-
ció ha passat de les necessitats hu-
manitàries immediates al desenvolu-

pament del país a llarg termini. col·laborem 
amb organitzacions haitianes per enfortir la 
societat civil i ajudar a reconstruir un nou Haití. 

La tasca que té al davant el nou govern del 
president Michel Martelly és enorme, però hi 
ha un immens potencial per a un futur millor 
en què els ministeris, amb els fons promesos 
per la comunitat internacional, puguin comen-
çar a fer més progressos pel que fa a la re-
construcció d’habitatges, la creació d’ocupa-
ció i la millora de les escoles i de l’assistència 
sanitària. Treballarem amb el govern d’Haití, 
oferint-li la nostra experiència i ajudant les 
comunitats perquè participin en la presa de 
decisions.

SUbMINISTRAMENT D’AIgUA  
poTAbLE I SANEjAMENT
a mesura que reduïm les nostres activitats 
als campaments temporals, la nostra atenció 
s’ha centrat a muntar serveis més permanents 
d’aigua, sanejament i salut pública en barris 
urbans pobres i en zones rurals fora de Port-

au-Prince. Treballem amb organitzacions lo-
cals per assegurar-nos que les persones més 
vulnerables siguin les principals beneficiàries. 

DESENVoLUpAMENT ECoNòMIC  
I CREACIÓ D’oCUpACIÓ
els habitants d’Haití volen més oportunitats per 
treballar i guanyar-se la vida per poder refer les 
seves vides sense haver de dependre de l’aju-
da. Responem a això amb el suport a petites 
empreses i famílies camperoles.

RECoNSTRUCCIÓ DE LES CoMUNITATS
Oferim incentius perquè les persones de les 
comunitats s’encarreguin d’eliminar els ender-
rocs que encara hi ha als carrers. a més a 
més, col·laborem amb les autoritats locals per 
la recollida de residus a gran escala. 
Haití té un llarg camí per recórrer, continua-
rem donant suport a la població haitiana en 
l’enorme repte de reconstruir el seu país. 
agraïm la confiança de tots els nostres col-
laboradors sense el suport dels quals aquest 
treball no seria possible. 

Haití no pot oblidar el devastador desastre que el 12 de gener de 2010 va destrossar el país. Van 
morir més de 200.000 persones i al voltant d’1,5 milions van perdre les seves cases. després del 
sisme es va posar en marxa una vasta i complexa resposta humanitària en la qual vam participar 
com a Oxfam des de les primeres hores. Tot i així, dos anys després, l’estat haitià i la comunitat 
internacional han aconseguit escassos avenços en la reconstrucció del país.

Kenebye Jovin thales de 
Carrefour Feuilles ens explica 
com va canviar la seva vida 
després del terratrèmol: “Vaig 
perdre casa meva i el taller. tenia 
un bon negoci de confecció 
de vestits i dirigia una escola 
de sastreria, però amb el 
terratrèmol ho vaig perdre tot. 
gràcies al programa de suport 
empresarial d’oxfam vaig rebre 
10.000 dòlars. abans no sabia 
a qui podia recórrer i pensava 
que ningú em prestaria diners 
sense un aval com a garantia”. 
amb aquests diners, Kenebye 
s’ha traslladat a un nou taller, ha 
reparat les màquines de cosir, ha 
comprat material i ha contractat 
set empleats. La seva forma de 
treballar ha millorat en qualitat 
i productivitat. “progressaré i 
contractaré gent que vulgui 
treballar. aquí hi ha molta gent 
que ho necessita i que té molt 
bones aptituds. el meu marit i 
els meus dos fills també estan 
molt contents. abans, veia 
frustració als seus ulls. ara hi 
torno a veure esperança.” 
KENEbYE joVIN THALES DE 
CARREfoUR fEUILLES, beNeFiCiària 
deL Nostre trebaLL de sUport a 
petites empreses d’HaitÍ

Continuem treballant  
pel futur d’Haití
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descarrega’t l’informe Haití, dos años 
después a www.IntermonOxfam.org/estudis
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entrevista a tristram stuart, 
autor de “despilfarro”

Malbaratar aliments encara comestibles és 
un fet cultural, típic dels països rics o bé és 
una pràctica que es produeix a tot el món? 
Quan investigava per al llibre vaig passar una 
temporada amb l’ètnia uigur al nord-oest de la 
Xina. Un dia menjava en un restaurant de car-
retera. El xef s’havia assegut amb mi per parlar 
una mica. Quan vaig retirar el bol d’arròs que ja 
m’havia acabat, va arrufar el nas, em va asse-
nyalar els tres grans que quedaven al fons del 
recipient i em va ordenar: “Escura!” Va som-
riure i mentrestant, amb atenció, vaig escurar 
a fons el bol. Els uigurs creuen que malbaratar 
aliments és un insult al cuiner, a l’agricultor i 
en última instància a Al·là. En aquesta ocasió 
vaig rebre una lliçó en el meu propi terreny. Em 
vaig adonar que nosaltres –les persones– tenim 
el poder per produir els canvis necessaris si 
convertim el malbaratament de menjar en una 
cosa socialment inacceptable.

Què recomanaria a un ciutadà per evitar 
malbaratar tants aliments a casa?
Tot comença quan anem a comprar. Fes una 
llista del que necessites i utilitza-la com un 
escut que et protegeixi de les tècniques de 
màrqueting que fan servir els comerços d’ali-

mentació, que volen que compris més del que 
necessites. Menja el que compres i compra el 
que necessites!

En el seu llibre, critica algunes tècniques de 
màrqueting molt arrelades als supermercats 
com ara “compreu 2 productes pel preu d’1” 
o “consumiu-ho preferentment abans de”.
El “2x1” anima la gent a comprar dues vegades 
més quantitat del que tenia intenció de com-
prar. Amb això el que sol passar és que la gent 
acaba llençant l’“extra”. És millor reduir el preu 
del producte a la meitat, de manera que la gent 
compri el que necessita, però a més bon preu. 
Amb la data de consum preferent el que passa 
és que la majoria de la gent pensa que indica 
que l’aliment és perjudicial per a la salut si es 
consumeix després del que marca, però no és 
així. L’única data que implica una certa precau-
ció és la data de caducitat, i fins i tot aquesta 
és molt cauta. 

En el seu llibre, explica què és freegan 
(moviment que promou estratègies de vida 
alternatives com ara consumir aliments 
rebutjats). Creu que és la tendència que 
s’hauria de seguir? 

La meva intenció no és animar altres a reco-
llir aliments dels contenidors del supermercat. 
Al contrari. L’objectiu és fer que el freeganis-
me sigui impossible, convèncer les empreses 
perquè deixin de llençar a les escombraries 
aliments perfectament comestibles. Per a mi, 
recollir productes frescos dels contenidors és 
una manera de demostrar que hi ha un proble-
ma sistèmic que necessitem canviar. 

Hauríem d’enviar les restes d’aliments a 
l’estranger? És la solució?
No! Seria una idea absurda, naturalment. La 
solució és no produir més del que és necessari 
i no malbaratar. Tot i així, està clar que malba-
ratar aliments és l’equivalent a treure menjar de 
les boques dels pobres a escala global. Quan 
comprem pa, per exemple, interactuem en el 
mercat global del blat. Les noves pujades de 
preu d’aliments com el blat han estat provoca-
des bàsicament perquè la demanda superava 
l’oferta. Aquestes pujades de preu condemnen 
milions de persones a la fam. Si nosaltres, als 
països rics, malbaratéssim menys pa i, per tant, 
compréssim menys blat en el mercat mundi-
al, quedaria més quantitat disponible per a les 
persones a l’Àfrica i l’Àsia que passen fam.

“Es malbarata més menjar al  
món del que podrien consumir  
totes les persones amb fam”
Des d’Intermón Oxfam, en 
col·laboració amb Alianza Editorial, 
hem publicat Despilfarro, llibre de 
Tristram Stuart que denuncia el 
malbaratament d’aliments que es 
produeix al món. Segons Stuart, 
amb els 40 milions de tones 
d’aliments que es llencen a les 
escombraries als Estats Units 
cada any, es podrien alimentar els 
1.000 milions de persones que  
se’n van al llit amb fam cada dia.  
El vam entrevistar durant la seva 
visita a Barcelona.
Text: Anna Argemí | Foto: Pablo Tosco / IO
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despilFarro
Alianza Editorial i Intermón Oxfam
480 pàgines | 24,80 euros | Juny 2011

Des de Yorkshire fins a la Xina, passant pel Pakistan i el 
Japó, l’autor parla amb criadors de porcs, conreadors de 
patates, freegans i directors de la indústria i demostra 
que tant als països rics, com als més pobres, es rebutgen 
tones ingents de menjar. Al costat dels exemples més 
escandalosos de malbaratament, Tristram proposa 
solucions senzilles i engrescadores. Si consumidors, 
polítics i empreses introduïssin petits canvis, es podria 
reduir radicalment el malbaratament.  

Per saber-ne més: www.tristramstuart.co.uk i  
www.intermonoxfam.org/CreiX

Molts supermercats llencen els productes 
a les escombraries abans que caduquin. 
No els podrien donar? Com és la situació a 
Espanya i Europa?
Si un supermercat o un altre comerç d’ali-
mentació té excedents de productes que ca-
ducaran, els hauria de donar perquè la gent 
els pugui consumir, abans que llençar-los a les 
escombraries. Aquesta pràctica està més es-
tesa als Estats Units que a Espanya i la resta 
d’Europa. Ja és hora que nosaltres –els consu-
midors– exigim als comerços d’alimentació que 
donin els seus excedents.

Per què els països rics no inverteixen més en 
l’agricultura dels països pobres?
Ara mateix sóc a l’Índia investigant precisament 
aquest aspecte. Al meu voltant veig muntanyes 
de fruites i de verdures que es podreixen sim-
plement perquè falten infraestructures agríco-
les. Em complau veure que després de molts 
anys d’ignorar aquest tema, els països donants 
i les ONG s’adonen que es pot augmentar la 
disponibilitat d’aliments en aquests països in-
vertint quantitats de diners relativament petites 
per crear infraestructures, i així assegurar-se 
que els aliments arribin en condicions als con-
sumidors i no es podreixin.

Oxfam va llançar un informe aquest any en 
què denunciava que 2 milions de persones 
passen gana a Espanya com a conseqüència 
de la crisi econòmica. Amb el menjar que es 
malbarata al nostre país es podrien alimentar 
aquestes persones?
En aquest moment, es malbarata més men-
jar del que podria ser consumit per totes les 
persones amb fam. Hauríem d’aconseguir que 
els excedents d’aliments frescos i comestibles 
arribessin a les persones que tenen fam, i al-
hora eliminar els excedents innecessaris que 
estem creant. Quan vaig donar de menjar a 
5.000 persones a Londres en l’esdeveniment 
“Feeding 5000” amb aliments comestibles re-
collits de les escombraries, vaig calcular que 
si hagués estat capaç de recollir els aliments 
malbaratats a tota la Gran Bretanya aquell dia, 
n’hauria tingut prou per oferir menjar a 60 mili-
ons de persones, és a dir, a tot el país, i encara 
m’haurien quedat sobres per al sopar!

Com pot ser que no hi hagi una llei que 
obligui els productors d’aliments i els 
supermercats a fer públic quant menjar 
malbaraten?
La primera cosa que haurien de fer les grans 
companyies alimentàries és ser transparents 
i publicar quina quantitat d’aliments malbara-
ten. Així competirien entre elles per aparèixer 
davant els ulls del públic com “la que menys 
malbarata”. Hem introduït amb molt èxit aques-
ta mesura a Noruega i ja és hora que la resta 
d’Europa segueixi les petjades.

tristram stuart

Un activista conseqüent

Tristram actua segons el que pensa. Va començar sent adolescent, quan va descobrir que les 
restes de pa que donaven als porcs a la granja del seu pare, i que havia recollit de la cuina 
de l’escola o el forn del poble, eren millors que el pa de motlle que menjaven a casa. Des 
d’aleshores, aquest jove llicenciat en història a Cambridge consumeix els aliments que troba 
als contenidors d’escombraries, un estil de vida conegut com a freeganisme. Ser freegan és per 
a ell un acte constant de protesta, denunciar que no s’han de llençar aliments en bon estat. 
Un activisme que s’ha traduït en la publicació de diversos llibres, conferències a tot el món i 
l’organització d’actes de carrer com el “Feeding 5000” (Alimentant a 5.000), en què va donar 
de menjar a 5.000 persones amb aliments rebutjats però comestibles.

Què pots fer tu

els 10 consells de tristram stUart

01 Prepara la llista d’anar a comprar 
a casa, així pots comprovar el que 

encara et queda a la nevera o l’armari.

02 Al supermercat, no et deixis seduir 
pel màrqueting i no compris més 

del que necessites.

03 Quan cuinis, mesura les racions i 
evita preparar més del que desitgis.

04 Utilitza les sobres. Converteix-les 
en un nou plat o emporta-te-les a 

la feina per menjar l’endemà. 

05 Congela el pa que no t’hagis de 
menjar o deixa que es posi dur i 

converteix-lo en pa ratllat per arrebossar. 

06 No compris pa sense escorça. Si 
ho fas, permets que es llenci el 

10% de la terra cultivable que es va fer servir 
per produir-lo.

07 Mira’t les dates de consum 
preferent amb el màxim 

escepticisme. A diferència de la data de 
caducitat, aquesta data no indica que els 
aliments siguin perjudicials després del que 
marca: si tenen bon aspecte i fan bona olor, 
menja-te’ls! 

08 Compra fruites i verdures 
“lletges” sempre que puguis 

perquè no les llencin. 

09 Compra directament a l’agricultor, 
et sortirà més barat i és probable 

que continguin menys pesticides. 

10 Ensenya als teus fills que s’han 
d’acabar tot el que hi ha al plat i tu 

fes el mateix. No oblidis que ets un model 
per a ells. 
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Una part important de l’equip d’intermón Oxfam són els voluntaris, 
persones que dediquen el seu temps, coneixements i experiència 
a col·laborar en la nostra missió d’eradicar la pobresa i la injustícia. 
alguns d’ells són periodistes, químics, historiadors o experts en 
medi ambient que per diferents motius han decidit compartir la seva 
especialització amb nosaltres. el voluntariat els ha permès conèixer 
de prop la cooperació. Sense la seva ajuda, el nostre treball seria 
molt més difícil de portar a terme. en aquestes pàgines ens parlen 
de la seva experiència. Text: Idoia Ruiz | Fotos: Pablo Tosco

persONes IO

En mans expertes

paquita Morales
“Sempre he treballat en una entitat bancària, i per això aporto 
a l’organització la meva experiència en temes administratius. 
però, a més a més, la meva formació com a periodista em permet 
col·laborar en tasques de comunicació interna. Ser voluntària 
m’ha servit per ser conscient de moltes coses. per exemple, abans, 
quan em deixava l’aixeta oberta, pensava en els diners que havia 
perdut; ara penso en les dones que han de caminar 20 quilòmetres 
per cercar aigua. El voluntariat m’ha enriquit com a persona. Han 
sortit coses de mi que, si no hagués estat pel voluntariat, potser 
seguirien dins. Aquest descobriment ha estat molt important i 
gratificant i l’hi recomano a tothom.” 

Paquita Morales, de 61 anys, llicenciada en Periodisme i treballadora del 
sector bancari, va començar a ser voluntària d’intermón Oxfam quan es 
va prejubilar perquè “tenia més temps lliure”. d’això fa vuit anys i des 
d’aleshores sempre ha treballat al departament de Recursos Humans, 
també fa tasques de comunicació interna. dedica al voluntariat entre vuit 
i deu hores setmanals.

Manolo baranda
“La meva motivació inicial va ser compartir la 
meva experiència amb gent nova, gent amb 
il·lusió, que és capaç i emprenedora. Ara puc 
ratificar que vaig encertar plenament. gràcies 
als meus coneixements adquirits a l’empresa 
convencional assessoro en la definició de llocs de 
treball així com en temes de desenvolupament 
organitzatiu. Aquesta és la meva particular 
aportació, encara que també estic aprenent 
moltes coses, es desperten noves inquietuds. 
Treballar en una organització que defensa els 
drets humans, la justícia econòmica o l’equitat 
de gènere, entre altres, m’ha aportat reflexió, 
evolució personal i ànsia de més participació 
ciutadana en la nostra comunitat.”

Manolo Baranda, de 77 anys, fa 17 anys que és 
voluntari a intermón Oxfam. Llicenciat en ciències 
Químiques, va treballar durant 38 anys en una 
empresa de fabricació de fertilitzants, productes 
químics i farmacèutics. ara, col·labora amb el 
departament de Recursos Humans, al qual dedica 
entre 12 i 25 hores setmanals.
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productes frescos  
de comerç just 

Hi ha productes frescos de comerç just? Perquè les 
grans empreses no solament exploten els agricultors, 
sinó també ramaders i pescadors.
SILVINA, A TRAVÉS DE FACEBOOK.

De moment, a Espanya no podem oferir productes 
frescos de comerç just perquè, en no haver-hi prou 
demanda per part de la població, no podem fer la 
inversió necessària en infraestructura logística que 
ens permetria comercialitzar-los a escala nacional. 
En altres països on sí que hi ha una gran oferta de 
productes frescos de comerç just el nivell de consum 
és molt diferent del nostre. Per exemple, a Suïssa, una 
gran part dels plàtans consumits són de comerç just. 

Suport a la banca ètica
Intermón Oxfam col·labora amb banca ètica?
PATRICIA, A TRAVÉS DE FACEBOOK.

Treballem amb entitats bancàries de caràcter solidari, 
com és el cas de Triodos Bank o Fiare. Tot i així, 
atès que la presència territorial d’aquestes entitats 
encara és molt baixa, continuem treballant amb 
banca convencional fins que hi hagi, al nostre país, 
iniciatives consolidades de banca ètica. De la mateixa 
manera, ens hem sumat i hem impulsat el primer 
fons d’inversió amb criteris de responsabilitat social 
empresarial que es va llançar a Espanya el 1999, el 
Fons Ètic, i el primer Pla de Pensions Ètic i Solidari 
d’Espanya el titular del qual és el Banc de Sabadell.

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.

LÍNIA obERTA

Adolf guillén
“La meva experiència laboral com a director d’una entitat bancària 
durant set anys m’ajuda a establir contactes amb grans donants 
com fundacions i empreses. Com a voluntari he rebut més del que 
hipotèticament he pogut donar i encara que hi ha menys pressió 
que en el món laboral, jo sóc molt exigent: he de complir amb uns 
objectius i uns horaris. En aquest temps com a voluntari he tingut 
la sort de veure tot el procés de la cooperació: des del meu treball 
a l’oficina fins als projectes sobre el terreny. El 2008 vaig tenir 
l’oportunitat de viatjar a la República Dominicana per veure els 
projectes que Intermón oxfam té allà. Vaig poder conèixer programes 
de microcrèdits, de comerç just de cafè, en definitiva, veure de quina 
forma col·laborem amb aquestes persones perquè tinguin una vida 
més digna.” 

Llicenciat en Història Moderna i contemporània d’espanya i màster en 
administració i direcció d’empreses per eSade, adolf guillén, de 63 
anys, treballa al departament de comunicació i Màrqueting. amb una 
carrera professional vinculada a la banca, fa deu anys que és voluntari 
i dedica unes vuit hores a la setmana a aquesta missió, a més de 
col·laborar amb altres Ong. 

Albane Robillon
“He estat treballant tres mesos amb Intermón oxfam al Txad en el 
programa de promoció d’higiene durant l’epidèmia de còlera. quan 
es va acabar el meu contracte vaig pensar que seria una bona opció 
seguir vinculada a l’organització i vaig decidir fer-me voluntària. per a 
mi representa un gran aprenentatge: el funcionament de la seu, dels 
programes de desenvolupament i emergència i fins i tot estic millorant 
el meu castellà. Una gran part del meu treball consisteix a traduir 
documents al francès i gràcies a la meva experiència al Txad, preparar 
informació tècnica sobre els programes d’aigua i sanejament per als 
cooperants que viatgen sobre el terreny. Vull continuar col·laborant 
fins que surti una altra oportunitat per treballar sobre el terreny, això 
és el que més m’agradaria.” 

albane Robillon és francesa, té 29 anys i aquest és el seu primer contacte 
amb el món del voluntariat. Té estudis de medi ambient, risc d’inundacions 
i hidrogeologia i col·labora en la Unitat de desenvolupament Temàtic 
i Metodològic del departament de cooperació internacional. La seva 
dedicació com a voluntària és plena, entre quatre i vuit hores diàries cada 
dia de la setmana.

31Revista IO  |  Maig 2012  |  persOnes IO  | 



La solidaritat posada al dia: 
fer visible l’invisible

OcI sOlIdarI 

en els últims anys han nascut revistes, programes de ràdio i televisió 
i pàgines web, espais dedicats a fer visible l’invisible: la solidaritat, el 
desenvolupament, els drets humans i la societat civil. a espanya n’hi ha 
cada cop més i millors. a través d’ells podràs conèixer quins són els països 
anomenats del Sud, quins són els Objectius de desenvolupament del 
Mil·lenni (OdM), quines conseqüències té la falta de democràcia i per què 
hi ha homes i dones que arrisquen les seves vides per ajudar els altres.

www.oRg
absolutament indispensable, internet s’ha convertit en l’espai perfecte per a tots 
aquells mitjans de comunicació alternatius, que tenen pocs recursos i poden 
dedicar tot el seu esforç a l’autèntica tasca del periodista. el millor exemple el tenim 
en el portal PeriodismoHumano.com. a les ordres del respectat fotoperiodista 
asturià Javier Bauluz, Premi Pulitzer 1995, aquesta web va néixer el 2010 “per 
fer periodisme de qualitat humana i recuperar la funció social de la professió”. 
És totalment independent i destaca per la seva imponent llista de corresponsals 
freelance de solvència contrastada. www.periodismohumano.com

igual de potent és la web CanalSolidario.org, impulsada des de finals dels anys 
90 per la Fundación Hazlo Posible. Més que un mitjà de comunicació, una xarxa 
social d’àmbit espanyol “que posa en contacte persones, organitzacions, empreses i 
institucions per sumar voluntats”. Són útils els seus reportatges sobre medi ambient, 
desenvolupament sostenible i cultura social, així com un ampli directori d’Ong. 
destaquem el seu espai d’intercanvi. www.canalsolidario.org

a catalunya, a més a més, podeu trobar ONGC, revista de pensament polític, 
solidaritat, cooperació i relacions internacionals, que dirigeix el periodista Francesc 
de dalmases i que penja alguns articles online. www.ongc.cat

A fAVoR DEL DECREIxEMENT 

Tim Jackson és un economista outsider. Una prova d’això és aquest llibre, que hem editat 
amb Icaria, en el qual qüestiona un dels temes més acceptats al món occidental: el 
creixement econòmic. Segons les seves tesis, no solament no podem continuar creixent en 
un planeta amb recursos limitats sinó que créixer no és sinònim de felicitat. Per això, ha 
arribat el moment de repensar la idea de prosperitat que, sens dubte, està més vinculada 
a deixar de créixer. Treballar menys, guanyar menys i tenir més qualitat de vida. Invertir de 
forma intel·ligent, és a dir, pensant en el futur dels nostres fills i filles. Per exemple, en bancs 
ètics, en empreses que donin servei a la comunitat o en organitzacions que protegeixin el 
medi ambient. Quan el llibre es va publicar a la Gran Bretanya, no va aparèixer en cap mitjà. 
Es demostrava així que criticar el creixement encara era un tabú. Dos anys més tard, el text 
encara respira més frescor i actualitat. Ara que polítics i economistes estan exhaurint les 
receptes per sortir de la crisi, aquesta visió no convencional aporta al debat una alenada 
d’aire fresc.

PROSPERIdAd SIn 
CRECIMIEnTO
Icaria editorial i Intermón Oxfam 
280 pàgines | 2011 - 25 euros
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pREM EL CoMANDAMENT
Potser la televisió és la que ofereix menys programes 
solidaris. Sens dubte, els que s’han compromès a 
fer aquesta tasca són els canals públics estatals i 
autonòmics. La2 de Televisió espanyola emet cada 
dia, de dilluns a divendres a les 12, el programa 
Para Todos, presentat per Marta cáceres i Juanjo 
Pardo. Un magazín d’enfocament social “que parla 
de minories i majories indistintament”.  
Una declaració de principis des de la seva estrena, 
fa gairebé dos anys.  
www.rtve.es/television/para-todos-la-2

a catalunya, Tot un Món i Latituds, dos programes 
de divulgació amb el segell del canal 33, que 
difonen valors d’integració (dels catalans que han 
vingut de fora, a viure al nostre país) i de cooperació 
al desenvolupament (mostrant el paper de les 
organitzacions catalanes a l’exterior).  
www.tv3.cat/totunmon i www.tv3.cat/latituds

RàDIo: EN L’AIRE
Pren nota d’alguns noms. Solidaris, programa que 
des de fa quatre temporades dirigeix i presenta la 
periodista Rita Marzoa, a catalunya Ràdio, cada 
dissabte de 3 a 4 de la tarda, o Tots x Tots, de 
cOMRàdio, de dilluns a divendres, de 8 a 11 de la 
nit, amb Ramon company.  
www.catradio.cat/solidaris 

a la nit també pots escoltar Punto de Fuga, 
presentat per Pablo Morán a la cadena Ser, la 
matinada de diumenge a dilluns, de 3 a 4. “Per 
acostar a l’oient realitats ignorades pels mitjans 
massius que, en no poques ocasions, són més 
importants i vitals per entendre el món que les que 
salten a l’actualitat informativa.”  
www.cadenaser.com/punto-de-fuga

i, els dimarts a la 1 de la matinada, pots imaginar 
un altre món amb Solidaridad, de Radio5-Rne, 
“un altaveu per a totes aquelles Ong, empreses i 
institucions que col·laborin a fer una societat més 
justa i igualitària”, que dirigeix eduardo Sanz Mulas.

HumOr

LA RàDIo, EL MITjà qUE 
ARRIbA A MÉS pERSoNES

“La ràdio afecta la gent d’una forma molt 
íntima, de tu a tu, i ofereix tot un món de 
comunicació silenciosa entre el locutor i 
l’oient.”  Marshall McLuhan 

Es calcula que el 95% de la població mundial 
té accés a un aparell de ràdio. És el mitjà que 
ens ha acompanyat en els principals episo-
dis de la història dels últims 100 anys. I un 
dels més barats, si no el que més. Però més 
enllà dels grans grups de comunicació, que 
condicionen els seus missatges per raons po-
lítiques i econòmiques, hi ha un altre tipus 
d’emissores. Allà on no arriben ni el telèfon, 
ni la televisió, ni Internet, ni tan sols un petit 
diari, és molt probable que arribi una modesta 
emissora local, una ràdio comunitària –com 
se les acostuma a anomenar a molts països 
de Llatinoamèrica i Àfrica– perquè donen el 
genuí servei públic a la comunitat; serveixen 
per educar, per conservar llengües i tradicions, 
per recordar a tothom que hi ha uns drets 
humans que ningú els pot prendre; que co-
muniquen entre si les zones més remotes 
i aïllades davant una emergència; i que, en 
definitiva, enforteixen i cohesionen els seus 
oients. Són autèntiques emissores lliures, que 
funcionen amb molt pocs recursos. A Uganda, 
per exemple, hi ha 150 emissores que trans-
meten en les 38 llengües del país. Per això, 
és important que la UNESCO –el principal 
valedor del patrimoni de la humanitat– hagi 
declarat un dia mundial per a la ràdio, un dia 
per pensar en el seu valor i utilitat. I un dia per 
retre tribut a aquells homes i dones que han 
perdut la vida o viuen amenaçats, per haver 
utilitzat un micròfon per proclamar la llibertat. 
Més informació a  www.unesco.org/new/es/
communication-and-information/events/
prizes-and-celebrations/celebrations/world-
radio-day
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en la majoria de llocs del món, el que va passar fa més de 500 anys és passat i s’aprèn a les 
classes d’història. al Perú no és així. en aquest mític país, el passat es manifesta constantment i 
es barreja amb la modernitat del món globalitzat en un sincretisme que sembla afectar totes les 
esferes de la vida. Text: Erika Sánchez | Foto: Patricia Birman

VIatGes: el perú 

En el laberint del temps

L’aigua ve d’un reservori comunitari que està 
a uns 500 metres de casa seva o de l’aigua de 
la pluja que baixa per uns canals al sòl i arriba 
fins al seu hort.

Però, a més dels mitjans de vida tradicionals, 
la mare de l’andrés ha decidit construir dues 
habitacions grans, posar-hi llits i rebre els tu-
ristes que porta el seu fill. També cuina per a 
ells. Cuidar la seva chacrita li encanta, però 
és molt més fàcil aconseguir ingressos amb 
el turisme. això li permet continuar vivint a la 
seva terra.

només tres dies amb aquesta gent et fa veu-
re el món amb altres ulls. És com si un altre 
temps t’hagués atrapat. del colca me’n vaig 
anar a cuzco, per arribar al Machu-Picchu i 
intentar jo –amb alguns centenars més de tu-
ristes– atrapar un altre temps.

e n les seves ruïnes, en els costums, 
en el menjar, en la roba, en l’arte-
sania, en la relació de la gent amb 
la natura, amb l’agricultura i amb els 

animals, en la cara de les persones. a tot ar-
reu, l’imperi inca segueix present i imponent. 
de fet, la majoria de les persones que visiten 
el Perú ho fan pel seu patrimoni. La llegendà-
ria Machu-Picchu n’és l’exemple clàssic, pe-
rò el Perú conserva moltíssims més records 
d’aquest passat inca, ben preservats i bastant 
menys explotats. aquest patrimoni, que ha 
sobreviscut a les transformacions dels últims 
segles, avui ofereix mitjans de vida a milers i 
milers de peruans i peruanes. Vagis on vagis, 
val la pena tenir un guia al costat. en general, 
són locals, han estudiat turisme i molta, però 
molta història. 

pASSEIg pER LA VALL DEL CoLCA
a la vall del colca vaig conèixer el Luis i l’an-
drés, els guies amb qui vaig caminar durant 
tres dies. Tots dos van néixer a la vall, però 
van migrar a arequipa, una encantadora ciutat 
colonial que és la capital de la província. 

els pares del Luis ja no viuen al colca, la fal-
ta d’aigua i de qualsevol mena d’ajuda els va 
fer fora de la seva terra igual com va passar 
a moltes altres famílies de la regió. a la vall 
es poden veure diversos pobles abandonats 
i altres que van perdre més del 70% de la 
seva població fa pocs anys. els pares del 
Luis se’n van anar a la costa, on grans lati-
fundistes practiquen agricultura intensiva per 
a l’exportació i reben ajudes del govern per 
regar. allà hi ha més feina, però no poden ser 
amos de la seva terra. el Luis explica que la 
gent del Colca gairebé no pot menjar quinoa. 
Després d’haver-se transformat en un produc-
te que s’exporta, el preu del que era un dels 
aliments bàsics de la població es va triplicar 
i ara la majoria de les famílies camperoles no 
el poden comprar.

La mare de l’andrés és una senyora que no 
sap quants anys té. Però la veritat és que no li 
importa, gairebé ho prefereix. complir més de 
60 anys no li fa gaire gràcia. ella encara viu a 
la vall. a la chacriña conrea patates, pastana-
gues, api, ceba. També cria conillets d’Índies. 

LIMA

XILE

BRASIL

BOLÍVIA

EQUADOR COLÒMBIA

TuRiSme IO

En molts mercats pots comprar 
artesania directament a qui la 
produeix. Quan en negociïs el 
preu, pensa que es tracta del seu 
mitjà de vida i que la seva feina 
ha de ser valorada.

Moltes vegades, els animals 
més buscats pels turistes, com 
ara el còndor a la vall del Colca, 
són capturats perquè la gent 
els pugui fotografiar. Pensa 
que, en fer-ho, contribueixes 
al maltractament d’aquests 
animals.  

Y el aire entró con dedos
de azahar sobre todos los dormidos:
mil años de aire, meses, semanas de aire,
de viento azul, de cordillera férrea,
que fueron como suaves huracanes de pasos
lustrando el solitario recinto de la piedra.

Pablo Neruda, Alturas de Machu Picchu
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Pots comprar aquests productes a les botigues de comerç just, a través 
de la web www.tiendaIntermonOxfam.org o trucant al 902 10 38 55. 

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 dels productors del Sud.

L’aLtra 

botiga

DE L’ÍNDIA pER A TU 
Si t’han agradat les propostes de moda solidària del 
reportatge de la pàgina 22, et donem la possibilitat de 
combinar-les amb complements elaborats per tres de 
les tretze cooperatives de comerç just de l’Índia amb les 
quals treballem: cRc, Tara i asha. 

CRC porta a terme la gestió comercial dels productes 
que elaboren més de 200 dones artesanes dedicades 
a l’estampació de teixits (seda, cotó, viscosa), el 
treball de la pell, la ceràmica o la bijuteria de plata.

TARA és una de les organitzacions pioneres 
de comerç just a l’Índia. Treballa amb unes 
30 petites cooperatives, que reuneixen uns 
mil artesans i artesanes, l’especialitat dels 
quals és la bijuteria i l’artesania feta amb fusta. 

ASHA dóna feina a unes 100 famílies artesanes agrupades 
en uns 50 grups de base. ofereix assessorament pel que 
fa a màrqueting i disseny de producte i compta amb una 
xarxa de treballadors socials.

COllARET PlATEJAT  
AMB ARRACAdES A JOC 
Preu: 12,90 euros (collaret), 
2,90 euros (arracades).

COllARET FúCSIA 
Preu: 10,90 euros.

QUAdERnS ESTIl 
PATCHWORK 
Preu: 7,90 euros 
(cada un).

ESTOIg dE llAPIS  
ESTIl PATCHWORK 
Preu: 5,90 euros  
(cada un).

MOCAdOR ROSA dE SEdA 
Preu: 19,90 euros.

COllARET dAURAT AMB 
ARRACAdES A JOC 
Preu: 12,90 euros (collaret), 
2,90 euros (arracades).

COllARET vERd 
Preu: 10,90 euros.
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902 330 331 www.IntermonOxfam.org

“Hem de continuar lluitant perquè la terra és el 
primer pas per tenir dret a l’alimentació però ens 
hem de formar, aprendre a cuidar-la, a mantenir-
la. (…) Les grans empreses de la mineria, dels 
monocultius, de la palmera africana, la canya de 
sucre estan dilapidant la riquesa de la nostra mare 
terra. (…) Només volen sembrar palmera, canya, 
pinyó per treure’n etanol.” 
Senaida CoSagua, membre deL Comité de UNidad  
CampesiNa de La ComUNitat de saN basiLio, a saNto  
domiNgo sUCHitepéqUez (gUatemaLa).

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.




