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ÉS L’HORA D’UN CAFÈ MÉS JUST
Ben lluny d’aquí, a Uganda, al cor de l’Àfrica subsahariana, 
centenars de famílies viuen del conreu i la venda del 
cafè, una primera matèria que cotitza a la borsa i que, 
a causa del seu preu variable, moltes vegades no els 
permet cobrir costos. convençuts que és necessari canviar 
aquesta situació, des d’Intermón Oxfam donem suport 
a 6.000 productors i productores comprant-los el seu 
cafè a un preu just. Així, han aconseguit millores en la 
seva alimentació, salut i educació. En el reportatge central 
podràs conèixer algunes d’aquestes persones de la mà 
de judit mascó, que, un cop més, ens ajuda a difondre 
el nostre treball. judit ha pogut veure com el consum 
responsable que fem a Espanya impacta decisivament en 
les seves vides.
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vEUrE PEr 
crEUrE

Rafael Sanchís
director del departament de 
comunicació i Màrqueting i del 
departament de comerç Just.

edItOrIal

C osta imaginar el que pot significar la 
teva aportació a intermón Oxfam si 
no ho veus amb els teus propis ulls. 
en això vam pensar quan el 2004 

vam decidir organitzar un viatge anual perquè 
persones com tu poguéssiu conèixer de pri-
mera mà tot el que fem possible als països del 
Sud. des d’aleshores més de 40 socis, sòcies i 
col·laboradors han visitat els nostres projectes 
i ho han fet de la mà dels seus protagonistes: 
les persones a qui donem suport. Han en-
trat a les seves cases i han trepitjat les seves 
parcel·les, han compartit taula i tertúlies, han 
vist amb els seus propis ulls la seva força de 
voluntat i han pogut escoltar de viva veu les 
seves inquietuds, els seus somnis i èxits. Us 
puc assegurar que totes les persones que han 
viscut aquesta experiència tornen convençu-
des que la seva aportació econòmica és útil, 
canvia vides.

aquest any, sis persones sòcies d’intermón 
Oxfam han viatjat al Perú. allà han conegut 
la Lourdes, una camperola dels andes, que 
ja us vam presentar en la revista de desem-
bre passat. La Lourdes sempre ha tingut una 
vida difícil, però, amb el nostre suport i la 
seva força emprenedora, ha obert un nego-

ci d’hortalisses ecològiques amb el qual pot 
alimentar la seva família i tenir ingressos per 
a l’educació dels fills. i això ha suposat un 
canvi radical en la seva vida i en el futur de 
la seva família. La trobada amb la Lourdes 
va ser realment emotiva. Per a ella i la seva 
comunitat descobrir que hi ha persones a es-
panya que es preocupen per la seva situació 
i que col·laboren any rere any amb intermón 
Oxfam és una demostració clara que la soli-
daritat existeix i que els seus projectes poden 
continuar endavant. 

Per als nostres socis viatgers aquestes vi-
vències també són molt intenses. Han es-
tat en contacte directe amb la injustícia, les 
desigualtats i la vulneració de drets bàsics, 
però també han constatat que el treball de 
cooperació serveix, que els diners arriben i, 
en definitiva, que els canvis són possibles. 

Senten que l’esforç que suposa el seu do-
natiu en aquests temps difícils val la pena. 
Per això, quan tornen a aterrar a espanya, 
les seves ganes de canviar el món i d’enco-
manar la seva energia entre amics i familiars 
són increïbles. en aquest número de la re-
vista hem volgut recollir el testimoni de les 
persones que han viatjat al Perú. esperem 
que les seves històries us transmetin tot el 
que junts estem aconseguint per construir 
un món més just.

Per a les famílies del sud, descobrir que 
hi ha persones a Espanya que els donen 
suport és una clara demostració que els 
seus projectes poden continuar endavant

més de 40 socis, sòcies i col·laboradors 
han visitat els nostres projectes i han 
pogut constatar que la seva aportació 
econòmica és útil, canvia vides
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diuen que les segones parts mai no han estat bones, 
però a intermón Oxfam no hi estem d’acord, sobretot 
perquè la segona edició de la marxa solidària i esportiva 
per equips, l’intermón Oxfam Trailwalker, va ser un èxit 
rotund. aquí teniu algunes xifres que ho demostren:
•	 S’hi van inscriure 295 equips, 85 més que el 2011. el 

94% van arribar a la meta després de recórrer els 100 
quilòmetres de via verda que separen Olot (girona) de 
Sant Feliu de guíxols, a la costa Brava.

•	 els equips van recaptar una mitjana de 2.400 eu-
ros, molt més que els 1.500 euros necessaris per 
inscriure-s’hi. 

•	 Unes 7.000 persones van col·laborar amb els seus do-
natius perquè els equips poguessin sortir. 

•	 La recaptació total va ser de 770.606 euros, un 63% 
més que l’any anterior, uns diners que destinarem a 
ajudar milions de persones a tot el món. 

internament, intermón Oxfam Trailwalker ens ha exigit 
grans dosis de treball en equip i un exercici logístic enor-
me que ha estat possible gràcies al suport de 450 per-
sones voluntàries en diferents camps: personal mèdic, 
podòlegs, fisioterapeutes, encarregats de control d’ins-
cripcions, material, senyalització, avituallaments i neteja. 

des d’aquestes pàgines, volem donar les gràcies a totes 
les persones que, d’una manera o altra, heu fet possible 
aquest gran repte esportiu.

LA 2a eDiCió DeL TRAiLwALkeR,  
UN ÈxiT De pARTiCipACió i ReCApTACió
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NOtícIes IO

UNA ReCOMpeNSA JUSTA
Tots els marxadors que van arribar a la meta van re-
bre una medalla. aquesta medalla ha estat produïda 
per alura amara, una de les nostres cooperatives de 
comerç just a indonèsia, formada per 50 persones 
que elaboren artesanalment joguines i objectes de 
decoració de fusta. a més a més, per agrair la parti-
cipació de tothom, també hem repartit trofeus entre 
els equips que han fet una recaptació més elevada; 
als primers a aconseguir els 1.500 i 2.500 euros; a 
la iniciativa solidària més original; al qui mobilitza una 
quantitat de persones més gran; a la superació perso-
nal més important; al nom d’equip amb un missatge 
més solidari; i al millor equip de suport o disfressa 
més sostenible.

Ja estan obertes les inscripcions per a la 3a edició. 
ajuda’ns a superar l’èxit de la segona!  

www.IntermonOxfam.org/trailwalker

 TrailwalkerIO

 #Trailwalker_IO
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Per als nostres equips de comerç just:
T’animes a formar part dels nostres equips 
de botigues i a difondre el comerç just?

Per als nostres equips de campanyes i 
mobilització social:
Uneix-te als nostres equips d’activistes, 
organitza activitats a la teva ciutat, 
contacta amb altres entitats, fes-ne 
difusió a les xarxes socials…

Truca al 902 330 331, escriu-nos a  
info@IntermonOxfam.org, entra a  
www.IntermonOxfam.org o acosta’t a la 
teva botiga de comerç just més propera.

NeCeSSiTeM peRSONeS 
vOLUNTàRieS Vols aprofitar una celebració entre amics 

per recaptar fons per una causa justa? a 
partir de l’1 de juliol ho tindràs molt fàcil 
perquè posem a la teva disposició un por-
tal online d’iniciatives solidàries. És a dir, 
causes, activitats o esdeveniments organit-
zats espontàniament per persones, grups 
o empreses que volen contribuir econò-
micament al treball d’intermón Oxfam. a 
través d’aquest portal, podràs penjar-hi 
el teu repte, afegir-hi fotos, compartir els 
èxits en les xarxes socials, fer un segui-
ment dels donatius i, en definitiva, crear 
una comunitat de gent que dóna suport a 
la teva mateixa causa. Fins i tot et podràs 
descarregar materials (cartells editables, 

vídeos, etc.) que pots usar per promocio-
nar la teva iniciativa. amb tot això, estem 
segurs que aconseguiràs involucrar moltes 
persones a impulsar la teva causa.

FAMOSOS COMpROMeSOS
La model Judit Mascó, la corredora olím-
pica María Vasco i la presentadora d’infor-
matius de Tele 5 carme chaparro ja han 
llançat les seves pròpies iniciatives. Mascó 
ha triat promocionar el comerç just; Vasco 
i chaparro destinaran al Sahel els donatius 
que obtinguin. i tu, t’animes a obrir la teva 
pròpia iniciativa solidària? Suma’t al nostre 
projecte i fes que el teu món es mogui 
amb tu!

iNiCiATiveS SOLiDàRieS, ARA MÉS FàCiL

al juliol vam llançar un senzill repte que pot 
provocar grans canvis. Vam convidar la ciuta-
dania a adoptar cinc petits gestos en els seus 
hàbits alimentaris per combatre la fam al món. 
després d’una enquesta efectuada sobre hà-
bits de consum entre mares urbanes de sis 
països (estats Units, gran Bretanya, espanya, 
Brasil, Índia i Filipines), vam elaborar l’informe 
Receta para cambiar el mundo: el poder de 
los consumidores para conseguir un futuro ali-
mentario más justo, en què es demostra com 
aquests cinc gestos, si es posen en pràcti-
ca, podrien contribuir al fet que les famílies 
camperoles pobres es puguin alimentar, a fer 
front al canvi climàtic, i a garantir que valuosos 
recursos per a l’agricultura, com ara l’aigua, 
no es malbaratin. et convidem a seguir-los: 

CONSeLL 1: ReDUeix eL  
MALbARATAMeNT De MeNJAR
als sis països on s’ha portat a terme l’enques-
ta, una de cada sis pomes acaba al cubell de 
les escombraries, és a dir, 5.300 milions de 
pomes cada any. els gasos d’efecte hivernacle 
produïts durant el conreu, la comercialització i 
la descomposició d’aquestes pomes equivalen 
als produïts en cremar deu milions de barrils 
de petroli. Si comprem només les pomes que 
necessitem i les conservem al frigorífic ajuda-
rem a reduir aquest malbaratament.

CONSeLL 2: COMpRA pRODUCTeS  
De COMeRç JUST
Si cada mes els consumidors del Brasil, el 
Regne Unit, els estats Units i espanya com-

pressin dues rajoles de xocolata de comerç 
just, en lloc de la seva marca habitual, es 
consumirien fins a 12.500 milions de rajoles 
de xocolata de comerç just cada any. aquesta 
acció transformaria les vides de les persones 
que viuen i treballen a les 90.000 plantacions 
de cacau a petita escala de tot el món.

CONSeLL 3: MeNJA MeNyS CARN i MeNyS 
pRODUCTeS LACTiS
Si les llars urbanes dels estats Units, el Regne 
Unit, espanya i el Brasil fessin un àpat sense 
carn a la setmana, la reducció en les emissi-
ons de gasos d’efecte hivernacle seria equi-
valent a la que generen 3,7 milions de cotxes 
durant un any. 

CONSeLL 4: COMpRA ALiMeNTS De 
TeMpORADA
es malgasta molta energia intentant conrear 

aliments al lloc equivocat, en el moment ina-
propiat de l’any. Podem estalviar energia i re-
duir les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
comprant aliments de temporada conreats a 
prop d’on vivim.

CONSeLL 5: CUiNA AMb eL CAp
amb accions senzilles, com ara cobrir la cas-
sola amb una tapa, podem reduir l’energia 
que utilitzem en cuinar fins a un 70%.

Hem promogut aquests consells a través de 
Facebook i Twitter i hem creat un espai de 
conversa virtual (www.soyactivista.org) que 
ha tingut una alta participació. d’altra banda, 
el comidista, el blocaire gastronòmic d’elpais.
com, va dedicar un dia el seu bloc a la nostra 
iniciativa: http://blogs.elpais.com/el-comidis-
ta/2012/07/cuatro-pequenos-gestos-para-
cambiar-el-mundo-desde-la-cocina.html

UNeix-Te AL 
DeSAFiAMeNT 
CReix

Troba més informació i exemples a www.IntermonOxfam.org/iniciatives
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La crisi del Sahel s’instal·la gradualment en comunitats que des de fa anys viuen en 
condicions d’extrema vulnerabilitat. Primer no hi ha pluja, tot seguit no hi ha collita, 
després no hi ha feina ni res per vendre i, finalment, apareix la fam. L’augment 
exponencial de persones afectades que evidencien les fredes xifres no pot ocultar 
l’angoixa a la qual s’enfronten homes, dones, nens i nenes. des d’intermón Oxfam ho 
veiem cada dia i fem tot el que podem per frenar-ho, però no n’hi ha prou.

emerGÈNcIa al saHel

DESEmbRE DE 2011 
PrImeres alarmes
La crisi ja és oficial: nou milions de 
persones en inseguretat alimentària al 
Sahel. Fa mesos que recollim senyals 
d’alarma de les poblacions amb què 
treballem: no ha plogut prou, i la collita 
anual de cereals que es recol·lecta a 
l’octubre aquest any ha estat mínima. no 
hi haurà prou menjar per alimentar-se 
fins a la pròxima temporada de conreu. 
al sud de Mauritània, Batma Mint 
Brahim mol al morter els pocs grans que 
encara li queden. “aquest any el mill 
no va créixer i el que hem collit només 
ens durarà per als propers tres mesos”, 
explica aquesta mare de cinc fills. en 
aquesta època, l’herba ja s’engrogueix i 
les poques vaques i ovelles que encara 
queden a la zona s’alimenten a base 
de matolls. “Sabem  que haurem de 
vendre els animals si no volem que es 
morin”, explica cheikh Tijani, un pastor 
de la zona. Presagis formulats des de 
l’experiència dels qui cada vegada més 
s’han d’enfrontar a  cicles recurrents de 
sequeres o inundacions.

FEbRER DE 2012 
aPareIX la Fam
els organismes internacionals eleven la xifra a 11 milions de persones en risc. en aquelles 
dates, Ouma ali, mare de vuit fills amb qui parlo a ari Hara, al sud de Mauritània, m’explica 
que ja han començat a passar gana: “Jo em puc aguantar i em conformo amb un got de 
te, però els meus fills no”. La reducció del nombre d’àpats diaris i la migració a la ciutat a la 
recerca de feina comencen a la zona.

CRONOLOgiA D’UNA 
CRiSi AgòNiCA
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escrit des del terreny per Irina Fuhrmann, responsable de 
comunicació d’Oxfam a Àfrica de l’Oest.

 Ouma Ali ens explica que no sap com alimentarà els seus fills aquest any.
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abRIL DE 2012 
res Per VeNDre
el comptador puja fins a 15 
milions de persones. aquest 
mes, les dones al centre de 
Burkina Faso m’expliquen que 
amb la barreja de fulles salvatges 
i cereals cuinen un preparat 
capaç d’enganyar els estómacs 
afamats. “no ens queda res més 
per vendre, res per comprar. 
L’únic que podem fer és intentar 
sobreviure”, explica awa 
Ouedraogo a damesma. d’aquí 
unes setmanes hauran d’iniciar 
el treball de preparació dels 
camps de conreu i els aterreix 
pensar en la fam que la intensa 
feina física els provocarà.

Juny DE 2012 
el bestIar es mOr
Ja són 18,4 milions les persones 
afectades per la greu crisi 
alimentària. els animals es 
moren, i el conflicte al nord de 
Mali, que ha provocat centenars 
de milers de desplaçats, 
augmenta la tensió sobre els 
escassos recursos de la zona 
saheliana. Hadi Mohamed va 
creuar la frontera per refugiar-se 
al nord de Burkina, però la falta 
d’aigua i pastura ha reduït el seu 
bestiar de 200 animals a només 
20 caps. “necessitem poder 
alimentar els que encara són vius 
perquè d’això també en depèn la 
nostra vida”, explica Hadi.
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 L’escassetat de pluges dificulta que agricultors com Moussa Dja treguin rendiment de la terra. 

 El pastor Abdullah Ali veu impotent com es mor el seu bestiar per falta de pastura.
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SETEmbRE DE 2012 
PrImers brOts D’esPeraNÇa
els mesos d’estiu han estat molt durs. La xifra d’afectats ha continuat 
incrementant-se i ha deixat milions de famílies al caire del precipici. 
Hi ha contribuït la contínua escalada dels preus dels aliments, que 
assoleixen rècords històrics des dels inicis de la crisi. Per als qui no 
tenen una altra opció que comprar al mercat –les famílies del Sahel 
destinen el 60% dels seus ingressos a la compra d’aliments– aquesta 
inflació és criminal. 
Una crisi de dimensions desafiadores que ens empeny a actuar amb 
la màxima celeritat. La resposta d’intermón Oxfam i d’altres Ong, 
donant suport a la reacció dels governs implicats, es va activar des 
que van començar a sonar les primeres alarmes, a finals de l’any 
passat. L’objectiu era doble: salvar els béns i les vides de les persones 

afectades i reduir la seva vulnerabilitat davant el futur. així, hem donat 
suport a les comunitats perquè construeixin graners de seguretat o 
perquè conreïn horts. “L’hort m’ha permès menjar verdures durant 
aquests mesos tan difícils. També he pogut guanyar alguns diners 
venent els excedents”, ens explica Ramatta Zoré, una jove mare de 
quatre fills que forma part de la cooperativa de dones horticultores 
de Taffogo, al centre de Burkina. a més a més, proveïm d’aigua i 
sanejament les comunitats per evitar a tota costa que malalties com 
la diarrea debilitin encara més les persones amb greus carències 
nutricionals. 

 #Sahel2012

AjUdA’ns A AtAcAr EL PrOBLEmA  
dEs dE L’ArrEL AL sAHEL
Al sahel, els xocs climàtics com les sequeres són cada cop més recurrents. Abans es produïen cada deu 
anys i ara, a causa dels dramàtics efectes del canvi climàtic, cada tres. Això fa que la població, dedicada 
majoritàriament a l’agricultura i a la ramaderia, sempre sigui vulnerable. Per això, el nostre treball a 
llarg termini marca la diferència per a milers de persones perquè aconsegueixen adaptar-se als canvis 
recurrents. Per això també és tan important que ens ajudis, ara i sempre. 

FeS UN DONATiU a www.intermonOxfam.org/acciosahel o FeS-Te SOCi
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 Fatimata Dja és beneficiària d’un projecte d’horts a Mauritània.
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UN peRú pLe D’eMOCiONS

VIatGe de cOl·laBOradOrs

Les persones que el mes de juliol passat van viatjar al Perú per visitar els nostres projectes 
utilitzen tota mena d’adjectius per descriure la seva experiència. Però si n’haguessin de triar 
un seria emocionant. Per a ells va ser emocionant conèixer la gent a qui donen suport, veure 
què estan aconseguint, escoltar les seves paraules d’agraïment. També va ser emocionant 
sentir que la seva col·laboració val la pena i, sobretot, que encara poden fer més. et convidem 
a compartir les seves vivències amb intermón Oxfam al Perú a través dels seus testimonis.

 D’esquerra a dreta 
i de dalt a baix: Jorge 
(coordinador de la regió de 
Pomacanchi), Ana María, 
Vicente, Javier (tècnic 
de projectes IO Bolívia), 
María Teresa (promotora 
Bolivia), Àngels, Salvador, 
Liliana (d’IO Perú), 
Iván (d’IO Perú), Jordi, 
Rosalía, Ricardo (d’IO 
Perú), Merche, Marisa 
(d’IO Espanya), Laia, 
Patricia, Adrián i Manuel. 
Són els col·laboradors i 
col·laboradores d’IO que 
van guanyar el sorteig del 
viatge que fem cada any 
per conèixer els nostres 
projectes, juntament amb 
els seus acompanyants i 
persones del nostre equip 
al país.

RUTA De viATge

Després d’un primer dia a Lima, vam viatjar a la província de Cuzco, 
als Andes. Vam estar al restaurant Chicha, de Cuzco, i ens vam entre-
vistar amb el seu xef, que, a través del projecte “aliança productors-
cuiners”, compra els aliments directament als agricultors. 

L’endemà ens vam traslladar cap als poblets de les muntanyes. Allà 
vam conèixer diverses famílies beneficiàries de projectes d’agricul-
tura i reg. 

El sisè dia ens vam dirigir a la ciutat de Lurín, a una hora de la capital 
peruana, per visitar els tallers on es produeixen artesanies de comerç 
just que es venen a les botigues d’Intermón Oxfam.

LIMA
Machu Pichu

Lurín Acopía

Cuzco
Pomacanchi

XILE

BRASIL

BOLÍVIA

EQUADOR COLÒMBIA

RECORREguT

Dia 1: Lima
Dia 2: cuzco
Dia 3: Pomacanchi i acopía
Dia 4: Machu Pichu
Dia 5: Lima
Dia 6: Lurín
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el viatge de col·laboradors s’organitza cada any perquè pugueu conèixer de primera mà el que fem possible amb el vostre suport. 
els seus participants s’escullen per sorteig davant de notari. Més informació a www.intermonOxfam.org/viatgecollaboradors
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Per què et vas apuntar a aquest viatge? 
Volia conèixer de quina forma arriba la meva 
col·laboració amb intermón Oxfam al seu ob-
jectiu. crec que per molt que t’ho expliquin 
sempre tens ganes de veure-ho amb els teus 
propis ulls.

De tots els projectes que vau visitar, quin et 
va impressionar més? 
em quedo amb dues experiències. La primera, 
al restaurant chicha, a cuzco, on vam conèixer 
dos representants de les famílies camperoles 
que subministren els seus productes direc-
tament als restaurants que formen part del 
projecte “aliança productors-cuiners”. eren 
dos homenets tímids, un dels quals només 
parlava quítxua, que havien vingut des dels 
seus pobles, a tres hores d’autobús, per tenir 
aquesta trobada amb nosaltres. eren realment 
entranyables. Molt humils i molt agraïts. a més 
a més, tenien l’aspecte d’haver treballat inten-
sament durant tota la seva vida al camp, pell 
morena i callosa. Suposo que podríem trobar 
el mateix a espanya, tot i que és cert que allà 
les condicions són més dures i no tenen tantes 
oportunitats per al seu desenvolupament. 

I la segona experiència que destaques?
el dinar (o almuerzo, com diuen allà) a casa 
de la Lourdes. aquesta dona, juntament amb 
la seva família, ens van rebre amb els braços 
oberts i un menú degustació boníssim al pati 
de casa seva (amb jardinet i sol del migdia). 
com ens va comentar, ella tenia un projecte 
de casa i de vida concrets, i bé, pel que vam 
veure ho estava tirant endavant. això em va 
agradar molt. a més a més, era graciós es-
coltar el seu marit com ens explicava que li 
va costar confiar en el projecte, que li sem-
blava molt utòpic, però que al final li va fer 
cas (i llavors tots dos reien) i ara tenien la 
seva casa amb jardí i biohort. 

Què és el que destacaries del treball 
d’Intermón Oxfam al Perú? 
el treball que feu amb altres afiliats d’Oxfam. 
al Perú en concret, amb Oxfam amèrica i 
Oxfam Quebec. crec que sumar esforços 
sempre és positiu. a més a més, em sembla 
que els projectes que s’estan portant a terme 
són adequats i necessaris. 

Has tornat amb idees noves i amb ganes de 
fer alguna cosa en concret?
crec que torno amb més inquietuds per 
l’agricultura ecològica, per les relacions pro-
ductor-consumidor i pel tema del consum 
local. indagaré una mica més en això quan 
tingui temps.

Creus que aquesta experiència et servirà? 
Hem pogut conèixer una realitat de la nostra 
confortable espanya, i això et fa replantejar 
moltes coses del teu dia a dia (l’esforç del 
treball, els mínims per a una vida feliç, la for-
mació i els coneixements de les persones, 
etc.). encara que soni a tòpic, és així, i penso 
que és important fer aquestes reflexions.

Com valores ara la teva col·laboració amb 
Intermón Oxfam? 
Sento més propera la tasca que fa intermón 
Oxfam.

iNTeRCANviS eNTRe CUiNeRS  
i AgRiCULTORS

A Cuzco, el xef Javier Marcelo Grisanto, que dirigeix el restaurant 
Chicha, va parlar als viatgers sobre l’aliança productors-cuiners. Un 
projecte d’Oxfam al Perú que té com a propòsit establir vincles en-
riquidors entre petits agricultors rurals i cuiners urbans. Gràcies a 
aquest contacte, les famílies camperoles tenen assegurada la seva 
producció i poden invertir en el conreu de nous productes que res-
ponguin millor a la demanda dels cuiners. Per la seva banda, els 
cuiners descobreixen una gran diversitat d’aliments ecològics de gran 
qualitat amb els quals poden oferir una cuina d’alt nivell. D’aquesta 
manera, contribueixen a millorar la imatge que es té dels productes 
locals i també a preservar-los. 

“Em va agradar veure on i com arriba 
la meva aportació i el meu esforç”

entrevista a… Laia Rodríguez, 22 anys, estudiant de Biotecnologia.  
viu a valència. 
La seva relació amb la solidaritat: “La solidaritat és un dels meus 
principis i, per tant, la tinc present en cada cosa que faig.” Ha estat 
voluntària nou anys organitzant la festa solidària Un dia per a 
l’Esperança, també ha venut i comprat productes de comerç just. És 
sòcia d’Intermón Oxfam des de fa anys. Aquest estiu ha estat un mes 
en un projecte de cooperació al Perú.
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Què vas pensar quan et van comunicar que 
havies guanyat el sorteig? 
em vaig emocionar. Feia vuit anys que ho inten-
tàvem! ara sóc conscient que hem tingut molta 
sort, som uns privilegiats.

El viatge ha cobert les teves expectatives? 
en realitat, les va superar. M’esperava una co-
sa més freda, no pensava que tindríem tracte 
directe amb les persones beneficiàries. Per 
exemple, vam estar tot un dia amb la Lourdes 
Puma, que participa en un projecte dirigit a di-
versificar la producció agrícola de les famílies. 
La Lourdes ens va obrir les portes de casa seva 
i ens va explicar com ha canviat la seva vida. 

Tots els viatgers parleu de la Lourdes. Què 
és el que més us va impressionar d’ella? 
La seva història em va arribar al cor. És incre-
ïble com és de lluitadora i tot el que ha acon-
seguit: una casa més ben condicionada, un 
hort ecològic, educació per als fills. Se la veu 
tan feliç! em va impressionar una frase del seu 
marit: “els somnis es poden fer realitat”. Tam-
bé em va marcar la història de Félix, que, amb 
l’ajuda d’arariwa, l’organització local amb què 
treballa intermón Oxfam, té un reservori d’aigua 
i així pot regar les seves parcel·les. es veu que 
és gent que ha lluitat molt i que mereixen que 
s’aposti per ells. 

Què és el que et va agradar més d’aquest 
viatge? 
conèixer les i els artesans de la ciutat de Lu-
rín que venen les seves artesanies a intermón 
Oxfam a través del comerç just. aquesta gent 
ho ha passat molt malament, van haver d’aban-
donar el seu poble d’origen per culpa de la vi-
olència i emigrar a la ciutat. Veure gent que ha 
patit tant m’ha impactat molt. 

Com va ser la relació amb els altres 
companys de viatge? 
Magnífica! em vaig acomiadar de tots plorant, 
com una nena petita. Érem gent molt diferent, 
però ens unia una mateixa manera de pensar. 

Què et sembla que una part del viatge la 
pagueu els col·laboradors? 
em sembla lògic, crec que hem pagat poc pel 
que hem fet. aquesta experiència no es pot 
pagar amb diners. 

Si poguessis parlar amb altres socis o sòcies, 
què els destacaries? 
M’agradaria explicar-los com treballa intermón 
Oxfam, que lliura la canya de pescar en lloc 
del peix. Fins que no ets allà, costa d’enten-
dre. això que diuen de veure per creure és 
ben cert. 

Com valores ara la teva col·laboració amb 
Intermón Oxfam? 
Molta gent no entén que col·laborem amb 
una Ong, pensen que els diners no arriben 
i aquesta experiència m’ha fet veure que són 
uns diners que en cap moment es malgasten. 
amb aquesta mica que dónes aconsegueixes 
que els somnis es facin realitat. He tornat amb 
ganes de dir a tothom que ha de col·laborar 
amb intermón Oxfam.  

Quin record t’emportes? 
Potser el record que m’emporto és que la gent 
d’allà era molt agraïda, tota l’estona ens dona-
ven les gràcies i nosaltres hauríem d’aprendre 
a fer-ho, perquè tenim moltes raons per a això. 

Has tornat amb ganes de fer alguna cosa en 
concret?
He vingut tan il·lusionada que em presentaré 
com a voluntària a la botiga de comerç just que 
hi ha a granada.

ARTeSANiA De COMeRç JUST

A partir del conflicte armat durant la dècada dels 80, moltes persones de les zones 
rurals del Perú van emigrar a ciutats com Lurín, a una hora de Lima. Alguns d’aquests 
desplaçats es dedicaven a l’artesania als seus pobles i s’han organitzat en la coo-
perativa Ichimay Wari per poder vendre els seus productes. Aquesta cooperativa és 
un dels 21 grups que formen la CIAP, organització de comerç just amb què treballa 
Intermón Oxfam al país. Els viatgers van visitar els seus tallers i van poder veure en 
directe com s’elaboren manualment figuretes de ceràmica, teixits i altres articles. Un 
grup d’artesans i artesanes van convidar els visitants a tastar la Pachamanca (“Olla 
de terra” en quítxua), un plat típic a base de carn i verdures que es couen sota terra 
amb pedres calentes. 

“Amb el poc que dónes els somnis  
es poden fer realitat”

entrevista a… Merche galindo, 29 anys.  
tècnica sociosanitària. viu a Granada. 
La seva relació amb la solidaritat: quan va 
començar a sortir amb el seu marit fa vuit anys van 
decidir fer-se socis d’Intermón Oxfam. també és 
sòcia de metges sense fronteres i d’AsPrOGrAdEs, 
una OnG que treballa amb nens i nenes amb 
discapacitats.
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Per què et vas apuntar a aquest viatge?
ens hi vam apuntar la meva mare i jo amb el 
pacte explícit que si li tocava a ella, jo hi aniria 
com a acompanyant (i viceversa). La meva 
mare em va dir que havíem guanyat el dia del 
meu aniversari, així que va ser un bon regal. 
no m’havia plantejat mai viatjar al Perú, però 
fer-ho amb intermón Oxfam era una oportu-
nitat de conèixer el país d’una altra manera. 

Ha estat un viatge diferent com pensaves?
Sí, perquè vam poder conèixer i entrar a les 
cases de les persones a qui donem suport, 
visitar les seves terres, veure com les reguen, 
escoltar les seves històries, els canvis que 
han tingut les seves vides i les seves expec-
tatives de futur. L’objectiu és que en el futur 
aquestes persones puguin viure sense l’ajuda 
d’una Ong, però és important que els donem 
suport a l’inici per establir les bases del pro-
jecte i perquè les millores en les seves vides 
es puguin ampliar a altres famílies. També 
em va semblar molt interessant que intermón 
Oxfam treballa amb famílies concretes, amb 

aquelles que tenen interès i ganes de millo-
rar, i després, les seves històries d’èxit atre-
uen altres famílies, són com una taca d’oli 
que s’estén en benefici de tota la comunitat.  

Què és el que més et va sorprendre del 
Perú? 
Pensava trobar-me amb un país molt pobre 
i em va alegrar descobrir que no és així. Su-
poso que és perquè hi ha moltes Ong que hi 
treballen. això no solament és una prova que 
la cooperació serveix, sinó que és imprescin-
dible. els països del nord tenim l’obligació i 
el deure de cooperar amb els països del Sud. 
aquí hi ha molta riquesa i l’hem de repartir, 
és un tema de justícia.

I el que més et va agradar del treball 
d’Intermón Oxfam al país? 
el treball que feu en aliança amb organitza-
cions locals, partint de la base que són les 
persones del país les que realment coneixen 
els seus problemes i les que fa anys que llui-
ten per resoldre’ls. 

Creus que aquest viatge t’ha canviat? 
Sí, en la mesura que et fa ser conscient que, 
malgrat la situació que tenim aquí, encara 
som uns privilegiats. Sempre he valorat el 
que tinc, però ara encara més. 

Després d’aquesta vivència, què diries als 
sòcies i socis que llegeixen la revista? 
Que no deixin de col·laborar. Jo he pogut 
comprovar que amb els diners que donem es 
fan moltes coses. Sense les Ong, les perso-
nes que vam conèixer no tindrien cap suport 
perquè el govern del seu país els té oblidats. 

Alguna conclusió final? 
M’ha sorprès molt que, tot i estar en una si-
tuació més complicada que la nostra, tenen 
una gran esperança en el futur, moltes ganes 
de tirar endavant i un gran convenciment que 
poden continuar millorant.

pROJeCTeS De 
DeSeNvOLUpAMeNT AgRÍCOLA

A la zona rural andina, a més de 3.600 metres d’altura, 
els viatgers van conèixer algunes famílies beneficiàries 
del programa de mitjans de vida que impulsa Arariwa, 
amb el suport d’Intermón Oxfam. Aquestes famílies els 
van mostrar diversos reservoris d’aigua (un de familiar i 
un altre de comunitari), preses construïdes a la terra que 
permeten utilitzar l’aigua de la pluja per regar els seus 
terrenys. A més a més, van visitar una granja de conillets 
d’Índies i un hort ecològic, dos exemples de diversificació 
de la producció que els permeten no dependre de la pata-
ta (que allà anomenen papa) i tenir més ingressos. A més 
a més, van entrar a casa de la Lourdes Puma i van veure 
com Arariwa també potencia reformes als habitatges per 
promoure hàbits més saludables.

“La cooperació no solament serveix 
sinó que és imprescindible”

entrevista a… Jordi Mateu, 29 anys, mestre de primària. 
viu a Barcelona.
La seva relació amb la solidaritat: És soci d’Intermón 
Oxfam des dels 12 anys. de gran va convèncer la seva 
mare perquè també ho fos. A més a més, col·labora amb 
Amnistia Internacional, amb la fundació josep carreras i 
és membre del sindicat ccOO.
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Què ha suposat per a tu el suport d’Arariwa 
i Intermón Oxfam?
He rebut formació en el conreu d’hortalisses 
ecològiques i en la cria de conillets d’Índies, 
dos negocis que m’ajuden a comptar amb 
més ingressos i a millorar l’alimentació de la 
meva família. També hem après a tenir un 
habitatge més saludable. abans, tots vivíem 
en una habitació, el meu marit i jo, els meus 
dos fills, els animals... ara, tenim una cuina, 
un menjador, una habitació per a nosaltres i 
una per als nens, un pati i un corral. 

Com veus el teu futur ara? 
La meva fita és continuar millorant, vull que 
al meu hort hi hagi de tot, perquè no ens 
falti res i els meus fills creixin sans. També 
m’agradaria muntar un petit negoci de turis-
me vivencial. 

vam conèixer la Lourdes Puma!
La Lourdes Puma és una beneficiària del treball que porta a terme Intermón Oxfam amb 
i per a les famílies camperoles dels Andes peruans. molts dels viatgers ja la coneixien 
perquè l’havien vist a la revista IO de desembre, però va ser molt emocionant tractar 
amb ella en persona. Aquesta és la seva història, explicada per ella mateixa.

“sempre recordarem d’una forma especial la nostra trobada amb la 
Lourdes. Ens va rebre amb els braços oberts i la taula plena de plats 
típics. menjar aquests aliments preparats amb tant d’amor va fer 
que ens sentíssim afortunats.” ÁNgeLeS góMez

“tots coneixíem la Lourdes de la revista, però ens va 
sorprendre gratament tractar-la personalment. És una de 
les dones més inspiradores que he conegut. va ser molt 
emocionant escoltar el seu relat de superació, de lluita davant 
l’adversitat i de convenciment que les coses no poden deixar 
de fer-se per por, per mandra o perquè semblin absolutament 
impossibles.”  pATRiCiA pOLiTe

aquest viatge ha estat patrocinat per:

Els agricultors es 
dedicaven a sembrar 
un sol conreu, 
principalment 
patata. Ara s’han 
format per tenir 
bones pràctiques 
agrícoles

Quan va començar a 
funcionar el reg, la 
Matilde va veure com 
millorava la qualitat 
dels conreus i les 
pastures per criar 
conillets d’Índies i 
vaques

La collita d’aigua és la recollida 
i el manteniment de l’aigua de 
la pluja (entre el febrer i l’abril) 
i de la que procedeix dels 
brolladors (la resta de l’any) en 
llacunes artificials o reservoris, 
que es construeixen aprofitant 
espais naturals. La seva finalitat 
és disposar sempre d’aigua per 
poder regar els camps.

Reservori familiar
És d’ús exclusiu 
d’una família.

COLLITA I SEMBRA D’AIGUA: OPTIMITZAR UN BÉ ESCÀS

Als Andes peruans, a gairebé 
4.000 metres d’altura, l’aigua 
per regar és escassa. L’època 
de pluges és més curta, a causa 
del canvi climàtic, i no hi ha 
consciència de la necessitat 
de cuidar els brolladors. 
En aquestes condicions, les 
famílies camperoles amb prou 
feines aconsegueixen conrear 
patates, la seva alimentació és 
pobra i els ingressos insuficients. 
El 36% dels infants pateixen 
desnutrició.

El problema Beneficis
Diversificació dels 
conreus i millora 
de l’alimentació. 
En disposar de més 
aigua durant més 
temps (i no 
solament en l’època 
de pluges), les 
famílies poden 
conrear hortalisses i 
enriquir la seva 
alimentació.

Millora de les 
zones de pastura i 
noves activitats 
de cria d’animals. 
Les vaques produei-
xen més llet, i els 
conillets d’Índies, 
que estan més ben 
alimentats, es venen 
a un preu més alt. 
Tenir conillets 
d’Índies permet 
incloure carn 
en la dieta.

Ingressos extres 
per a educació, 
millores en 
l’habitatge, 
salut…
Les famílies 
disposen de més 
recursos i els poden 
destinar a material 
escolar, medecines, 
cases que les 
protegeixin del fred i 
corrals per a gallines 
i conillets d’Índies.

La sembra d’aigua consisteix a 
protegir les fonts d’aigua com els 
bofedales (zona de terreny bofedales (zona de terreny bofedales
humida) i els brolladors amb la 
finalitat que augmenti el cabal de 
rius, llacs i rierols. Amb aquesta 
aigua es poden regar les terres, 
augmenten les àrees de 
pasturatge i millora el farratge 
per a animals menors. 

La sembra 
d’aigua 

La collita 
d’aigua 

Reservori grupal
Construït i mantingut per un 
grup que per acord mutu 
decideix compartir l’aigua.

Reservori comunal
La seva construcció i el manteniment depèn 
de la comunitat que, al mateix temps, és la 
que es beneficia de l’aigua emmagatzemada. 

Es planta vern, niwa, lambran, chachacomo i murtra, niwa, lambran, chachacomo i murtra, niwa, lambran, chachacomo
plantes que mantenen la humitat del sòl.

Es tallen les plantes d’eucaliptus pròximes, 
ja que consumeixen molta aigua.

Es prohibeix el pasturatge d’ovelles i vaques per evitar Es prohibeix el pasturatge d’ovelles i vaques per evitar Es prohibeix
el deteriorament del lloc.

Es construeixen rases d’infiltració perquè l’aigua 
es filtri amb més facilitat.

36% 10
famílies

de la població infantil 
pateix desnutrició.

1 
família

1,5 m

25 m 15 m

1 m

10 m 10 m

A
B
C
D

A

AAAAAA

DDDDD

DDDDD

B
C

CCCCC

2,5 m

50 m 50 m

60 
famílies

infografía CAT.pdf   1   21/10/11   12:48

és que el reg depèn de la presèn-
cia de pluja. Per això, promovem 
les recollides d’aigua i la imple-
mentació del reg per aspersió, així 
com l’agroreforestació, tècniques 
per evitar l’erosió del sòl, i la cre-
ació d’andanes i rases d’infiltració 
d’aigua (vegeu infografia). 

Quan des d’Intermón Oxfam vam 
arribar al districte de Buenos Aires 
i vam proposar la tècnica del reg 
per aspersió, la Matilde se sentia 
desconfiada. Després de participar 
en les formacions, el seu marit i els 
fills van cavar en un turó proper un 
pou per emmagatzemar-hi l’aigua. 
Després van instal·lar les canona-
des i les mànegues cap a les seves 
terres de conreu. Quan va comen-
çar a funcionar el reg, la Matilde va 
poder constatar l’estalvi de l’aigua 
i la millora en la qualitat dels con-

forma de vida basada en l’activitat 
agropecuària.

Quan vam començar a treballar 
amb la Lourdes i les famílies agri-
cultores de Cuzco, el primer pas 
va ser reconèixer la importància 
d’assumir un maneig sostenible 
dels recursos naturals. És a dir 
tenir cura del medi ambient, no 

llençar els plàstics, fumigar amb 
plaguicides orgànics i no amb 
insecticides químics, perquè da-
nyen l’ambient i també la terra. 
“Si no féssim un maneig sos-
tenible dels recursos no tindrí-
em un bon producte, la nostra 
població estaria contaminada”, 
explica la Lourdes. 

 L’hort biològic 
de Lourdes Puma, 
beneficiària del nostre 
programa, li permet 
assegurar l’alimentació 
de la seva família i 
aconseguir ingressos per a 
l’educació dels seus fills.

Un segon pas fonamental va ser 
diversificar la producció. Durant 
molts anys, els agricultors es de-
dicaven a sembrar un sol conreu, 
principalment patata. Ara s’han 
format per tenir bones pràctiques 
agrícoles i millorar la criança de 
conillets d’Índies (l’equivalent als 
nostres conills), ovelles i vaques. 
“Hem après que no hem de viure 
tots en una sola habitació, amb els 
nostres fills i animals. Ara cadascú 
té el seu espai i hem aconseguit 
millorar l’habitatge”, ens explica 
la Lourdes, que va instal·lar corrals 
per als seus conillets d’Índies i un 
biohort que li garanteix una millor 
alimentació per a la seva família i un 
excedent de producció per vendre. 

Des d’Intermón Oxfam també 
donem suport a les famílies cam-

peroles perquè puguin accedir a 
mercats locals i regionals on ven-
dre les hortalisses i animals. Jun-
tament amb els nostres aliats al 
país, acompanyem els petits agri-
cultors perquè coneguin els gus-
tos dels consumidors i aprenguin 
a negociar bons preus, entre altres 
activitats. En aquesta línia, també 
fomentem els contactes entre pro-
ductors de la serra i cuiners, un 
projecte que té molt èxit. (Vegeu 
requadre a la pàgina següent.)

Donar suport a la petita producció 
agrícola és important no solament 
per a les famílies agricultores sinó 
també per a tot el país. Giovanna 
Vásquez, responsable del progra-
ma de Mitjans de Vida Sostenibles 
de l’oficina d’Intermón Oxfam al 
Perú, destaca que aquest sistema 
sosté l’alimentació del país: “De 
cada deu tones que els peruans 
consumim, sis provenen de la pe-
tita agricultura”. 

“ESTEM ORGULLOSOS 
D’HAVER POGUT MILLORAR”
Fa uns anys, la Lourdes i la Matilde 
només tenien una escletxa d’espe-
rança. Després de treballar amb 
Intermón Oxfam i els nostres aliats, 
estan consolidant una oportuni-

reus. Llavors la seva desconfiança 
es va transformar en esperança. 
“Ara jo mateixa insisteixo als 
meus veïns perquè també facin 
el seu reg d’aspersió. Alguns em 
fan cas i altres a poc a poc se’n 
convencen. Els he dit que els ho 
instal·laria jo mateixa”, manifesta 
convençuda la Matilde. 

I té molts motius per estar-ne. “Ha 
millorat l’alimentació de la meva 
família. Estic produint millors ver-
dures i pastures per criar els meus 
conillets d’Índies i vaques. Acon-
segueixo una llet millor perquè 
tinc aquestes pastures. Ara puc 
sembrar patates. Abans no en 
sembràvem perquè no teníem 
reg”, afirma entusiasmada. Gràci-
es a la millora de la producció i a 
una venda més elevada, la Matilde 
té prou diners per comprar roba 
als seus fills i filles. Pot combatre 
la desnutrició ja que els prepara 
un millor esmorzar abans d’anar a 
l’escola. Les seves vides han canvi-
at dràsticament. De sobreviure han 
passat a viure. 

UNA APOSTA PER  
LA PETITA AGRICULTURA
Quan Lourdes Puma va abandonar 
la ciutat per tornar al camp, va ser 

com tornar a començar. “A Cuzco 
no teníem terrenys ni casa. Però 
aquí tenim chacras (petit terreny 
destinat al conreu) i hi sembrem 
patates, blat, fècula. I quan te-
nim gana, encara que no tinguem 
carn, tenim patates per menjar.”

Tot i així, en els últims anys, l’agri-
cultura peruana és marginada per 

una altra activitat econòmica amb 
la qual competeix per l’ús de les 
terres i l’aigua: la indústria minera. 
Els camperols, en molts casos, han 
estat obligats a vendre o abando-
nar les seves terres per deixar-les 
en mans de les concessions mi-
neres. Mentre que molts han 
emigrat a les ciutats, la Lourdes 
ha fet el contrari: apostar per una 

© Andre Pessoa
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aquest és el reportatge de la Revista iO de desembre 
que els viatgers van mostrar a la Lourdes en què 
apareixia la seva família i el seu hort biològic.
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en aquest estudi analitzem la utilitat dels impostos com a eina per reduir les desigualtats als 
països en desenvolupament. Parlem amb la seva autora, déborah itriago, membre de l’equip 
d’investigacions del departament de campanyes i estudis d’intermón Oxfam.

eS pOT COMbATRe LA pObReSA 
AMb iMpOSTOS?

Informe Dueños del desarrollo, escrit per Déborah Itriago. © Oxfam, setembre 2011

Com són les polítiques de recaptació 
d’impostos als països del Sud?
als països en desenvolupament s’han promo-
gut impostos que afecten al mínim possible les 
empreses i les persones riques, però que no 
s’ajusten necessàriament a les seves necessi-
tats socials. en aquests països l’iVa és la princi-
pal font de recaptació i això és un problema en 
termes de lluita contra la pobresa perquè grava 
el consum, independentment del nivell de ren-
da de les persones. a més a més, en general, 
són les persones més pobres les que destinen 
una gran part dels seus ingressos al consum i 
les que, per tant, es veuen més afectades per 
un impost d’aquesta mena.

Als països del Nord la forma de 
recaptació és molt diferent?
alguns països rics recapten més del doble en 
concepte d’ingressos tributaris (incloent-hi les 
contribucions a la seguretat social) que els paï-
sos en desenvolupament. a l’Àfrica subsaharia-
na, la mitjana d’ingressos procedents d’impos-
tos i contribucions a la seguretat social és del 
18% del PiB, respecte al 38% a països d’eu-
ropa occidental. a banda, en aquests països la 
ciutadania paga més impostos basant-se en la 
seva renda i hi ha una distribució més gran de 
la riquesa en forma de despeses socials com 
educació i sanitat.

Qui ha fomentat aquestes polítiques 
tributàries al Sud?
d’una banda, el Fons Monetari internacional 
(FMi) i altres institucions financeres internaci-
onals, que les han imposat o les han recomanat 
com a condició per donar el seu suport finan-

cer. d’altra banda, és just recordar que gran 
part del disseny tributari respon als interessos 
de les elits econòmiques i polítiques d’aquests 
països. 

La liberalització del comerç als 90 
també ha tingut conseqüències 
negatives en els ingressos dels estats?
naturalment. els impostos sobre les exporta-
cions i les importacions es van reduir dràsti-
cament i les economies pobres van deixar 
d’ingressar una gran quantitat de diners. això 
es pot agreujar ja que alguns països en des-
envolupament continuen estant sota una gran 
pressió per liberalitzar encara més les seves 
economies. 

Com podem evitar que les empreses 
transnacionals evadeixin impostos?
És un tema complex però no impossible de 
solucionar. L’existència de paradisos fiscals ha 
reduït la possibilitat d’incrementar les taxes que 
graven les persones més riques i les empreses. 
Són un incentiu a l’evasió fiscal, el forat negre 
de les finances internacionals. d’altra banda, la 
regulació sobre les empreses hauria de ser més 
efectiva perquè les multinacionals acostumen 
a presentar comptes de resultats consolidats i 
poc transparents, sense detall sobre les ope-
racions als països en via de desenvolupament.
 
en el teu estudi proposes regularitzar 
les activitats econòmiques que escapen 
del control del fisc, això no perjudicaria 
encara més les persones pobres que es 
veuen obligades a viure en l’economia 
submergida?
en l’informe parlem de “formalització justa” de 
l’economia. no és el mateix perseguir l’evasió 
de les grans empreses que intentar gravar un 
venedor ambulant que lluita per sobreviure. És 
fonamental discriminar entre aquestes dues 
realitats. Si parlem de formalització justa és 
perquè la primera mesura que s’hauria d’apli-

car seria la de crear ocupació digna per a les 
persones més pobres, que és la futura base 
gravable, i un sistema de protecció social que 
protegeixi els més vulnerables. 

Una altra solució seria augmentar la 
recaptació d’impostos progressius, com 
el de la renda. per què no ho demana 
l’FMi?
el model de reforma tributària imperant fins fa 
alguns anys s’està qüestionant. Fins i tot l’FMi 
ha canviat el seu discurs i el 2011 va publicar 
diversos informes sobre la necessitat dels sis-
temes tributaris progressius com una eina fo-
namental per a la lluita contra la pobresa. Falta 
veure com es concreta això a la pràctica. 

Què pot fer la ciutadania per promoure 
polítiques tributàries més justes als 
països del Sud? 
És important construir sistemes de recaptació 
tributària justos i alhora incrementar la transpa-
rència i efectivitat de la gestió de les finances 
públiques. S’han de recaptar més ingressos i 
alhora promoure el control i seguiment de la 
despesa pública per part de la societat civil. 
els països desenvolupats tenen molt a les seves 
mans per promoure aquests processos perquè 
avui dia no hi ha limitacions tècniques per por-
tar-ho a terme, però fa falta voluntat política.

els NOstres INFOrmes

“Als països en desenvolupa-
ment s’han promogut 
impostos que afecten al mínim 
possible les empreses i les 
persones riques”

“La primera mesura que 
s’hauria d’aplicar seria la de 
crear ocupació digna per a les 
persones més pobres, que és 
la futura base gravable”

Per saber-ne més mira  
el vídeo vinculat a aquest  
codi QR o busca’l a  
www.IntermonOxfam.org/
es/multimedia/video
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ens traslladem a un país del Sud per descobrir els efectes concrets 
que té una política tributària injusta sobre la població més pobra, 
especialment la que es dedica a la petita agricultura familiar. 
déborah itriago analitza el sistema fiscal paraguaià, les seves 
inequitats i les llacunes que s’haurien d’abordar perquè el país 
pugui complir els seus objectius socials.

paraguai:  
un cas pràctic

Informe Tributación en Paraguay, escrit per Déborah Itriago. © Oxfam, abril 2012 

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

E l Paraguai destaca per la seva bai-
xa i inestable càrrega tributària així 
com excessivament esbiaixada cap 
a impostos com l’iVa. actualment 

no hi ha impost a la renda de les persones ni 
a l’exportació de la soja, el seu gra d’or i un 
dels agreujants de la concentració de la terra 
i del desplaçament dels conreus dedicats a la 
producció d’aliments: encara que les parcel-
les que pertanyen als petits camperols supo-
sen 8 de cada 10 explotacions agràries del 
país, la seva extensió total no ocupa més que 
el 4,3% de la terra de conreu.

LA pROpOSTA D’ALiANzA CiUDADANA
des d’intermón Oxfam donem suport al tre-
ball de l’organització paraguaiana alianza 
ciudadana, que, juntament amb altres forces 
i organitzacions socials, ha aconseguit que el 
Senat del seu país aprovi l’aplicació d’un im-
post a la renda personal (iRP). actualment, 

alianza ciudadana està treballant en una pro-
posta sobre fiscalitat i inversió en la petita 
agricultura del país perquè la incloguin en el 
seu programa els partits que es presentaran 
a les eleccions el 2013.

QUÈ S’ACONSegUiRà AMb UN iMpOST A LA 
ReNDA peRSONAL AL pARAgUAi?
 Millorar la gestió tributària. L’absència d’un 

impost sobre la renda acostuma a crear condi-
cions perquè les empreses i altres sectors no 
declarin part dels seus beneficis.
 Millorar la justícia tributària. amb aquest im-

post pagaran més els que guanyen més.
 invertir en salut, educació, comunicacions, 

suport a l’agricultura familiar camperola i re-
ducció de la pobresa.
 guanyar dignitat en l’àmbit internacional aju-

dant la seva població més necessitada gràcies 
a recursos propis.
 generar responsabilitat social entre la ciuta-

dania. cada persona, segons la seva capacitat, 
té l’obligació i la responsabilitat de contribuir al 
desenvolupament comú.
 complir la Llei 2121/2004, que va establir 

la disminució de l’impost de les empreses i la 
creació d’un impost a la renda personal. La 
primera mesura ja es va aplicar i la segona 
continua pendent. 

geNeRAR DebAT
aquest informe d’investigació contribueix al de-
bat públic i polític sobre les polítiques fiscals i 
les seves repercussions al Paraguai. a més a 
més, déborah itriago ha publicat el document 
Justicia tributaria para la población campesi-
na paraguaya, en el qual planteja un debat al 
voltant d’una proposta tributària redistributiva, 
basada en una superior exigència a l’agricultu-
ra empresarial a gran escala, que incentivi la 
petita agricultura i que converteixi la despesa 
pública en una cosa “productiva”. 

rePtes als PaÏsOs Del NOrD:  
LA TAxA RObiN HOOD
durant les últimes dècades, els països rics del nord han impulsat impostos basats en la renda de les persones 
amb la finalitat d’aconseguir una distribució de la riquesa més gran en forma de despeses socials com 
educació i sanitat. Tot i així, per combatre aquesta crisi econòmica, molts d’aquests països estan retallant la 
despesa social. des d’intermón Oxfam pensem que hi ha altres formes de lluitar contra la crisi.  
Quina és la nostra proposta? Que s’apliqui un impost del 0,05% a les transaccions financeres internacionals. 
La taxa Robin Hood és una mesura viable perquè la crisi econòmica no la paguin els de sempre. aquesta taxa 
permetria recaptar 300.000 milions d’euros anuals addicionals per combatre la pobresa, aquí i a tot el món. 
ajuda’ns a aconseguir-ho!

 @tasarobinhood

 La nostra investigadora Déborah Itriago en companyia 
de Luis López, secretari de la Central de Productores del 
Alto Paraná, a Ciudad del Este, el Paraguai.
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eNtreVIsta al NOu dIrectOr GeNeral 
d’INtermÓN OXFam

Com et definiries?
Bé, destacaria que sóc una persona de con-
viccions fermes, entre elles un fort sentit de la 
justícia social. des de jove m’ha interpel·lat la 
vulneració dels drets de les persones que més 
pateixen, i això m’ha portat a estar sempre al 
seu costat, perquè aquesta convicció no neix 
només de les idees o d’unes lectures, sinó de 
la proximitat. La meva vocació per la justícia 
social té una de les seves arrels en un any 
de voluntariat amb comunitats camperoles 
de cuzco (Perú) i s’ha anat modelant amb el 
temps, durant els meus 13 anys a intermón 
Oxfam i en altres organitzacions amb què he 
col·laborat al llarg de la meva vida i que com-
parteixen la missió de lluitar contra la pobresa 
i la desigualtat, connectant el que faig amb el 
que sento.

Què és el que et fa més il·lusió de dirigir 
aquesta organització?
el que em fa més il·lusió és la missió d’in-
termón Oxfam. Ser part d’un moviment global 
que lluita per un futur sense pobresa. aquest 
és un objectiu que sento molt a flor de pell. 
També m’atreu que sigui una organització 
amb una llarga història contra la injustícia, 
per la qual han passat moltes persones que 
hi han bolcat el seu compromís i saber fer. 
Una organització amb capacitat i experiència, 
que ha sabut millorar per estar a prop de les 
persones per a les quals treballa. a més a 
més, em fa il·lusió formar part d’Oxfam i de 
tot el que implica treballar juntament amb 16 
organitzacions més en 92 països del món. Ser 
part d’una confederació d’aquesta dimensió i 
capacitat és clau quan t’enfrontes a una mis-
sió tan extremadament exigent.

Què vols aconseguir durant els propers 
anys?
Hem d’escoltar molt les persones i les organit-
zacions del Sud amb què treballem i aprendre 

“Podem i hem de continuar lluitant  
per les persones que més pateixen”
José María Vera (chema per als amics) ens explica que porta la samarreta d’intermón Oxfam ben a prop de 
la pell. Va treballar aquí 13 anys i, encara que s’ha posat altres samarretes al damunt, aquesta no ha arribat 
a treure-se-la mai. en un moment tan complicat per a les Ong, ha assumit el repte de prendre el relleu de 
l’anterior directora, ariane arpa. i ho encara amb valentia i il·lusió. “Hi ha moltes coses per fer”, sentencia. 
ens havien dit que chema té un gran sentit de l’humor, però, quan toca, es posa seriós: denuncia, actua, 
exigeix i, el que és més important, convenç. Text: Laura Hurtado | Foto: Pablo Tosco / IO
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de la nostra experiència perquè els nostres 
projectes a l’Àfrica, l’amèrica Llatina i l’Àsia 
siguin cada vegada més efectius. També hem 
de ser molt sensibles a les demandes de la 
societat espanyola. en aquest moment de 
descrèdit en gairebé tot, falten referents so-
cials. i de cara als propers anys m’agradaria 
que la gent veiés que intermón Oxfam aposta 
amb més intensitat, si és possible, per valors 
com la solidaritat, la justícia i la dignitat hu-
mana; que està a prop de les persones més 
desafavorides i que actua per provocar canvis 
positius en les seves vides. Som una organit-
zació que està al carrer i que explica el que 
fa d’una forma clara i transparent. Una orga-
nització, en definitiva, en la qual la gent pot 
creure i il·lusionar-se. 

Sobreviurem a la crisi i a les retallades a la 
cooperació espanyola? 
Hi ha qui pensa que la cooperació al desenvo-
lupament ha de desaparèixer, que és un “lu-
xe” en aquests temps de crisi. Però s’han fet 
moltes coses bé, els recursos arriben on han 
d’arribar i, encara que s’afronten situacions de 
gran complexitat, la cooperació ben orientada 
té un efecte mesurable sobre la reducció de la 
pobresa. Per això hem de continuar endavant, 
mantenir el nostre compromís. des d’intermón 
Oxfam podem i hem de continuar lluitant per 
les persones que més pateixen.  

Per què creus que s’ha retallat tant la 
cooperació al desenvolupament?
en aquesta crisi, el Sud és el gran oblidat. 
La cooperació al desenvolupament ha rebut 
un cop descomunal, amb una retallada de 
gairebé el 60% (sent la política pública més 
retallada de totes), i l’efecte que això té es 
tradueix en vides humanes. no obstant ai-
xò, amb prou feines hi ha hagut resposta. Hi 
ha recursos massius per rescatar els bancs 
però es laminen els dedicats a la lluita con-
tra la pobresa extrema. d’altra banda, hi 
ha una pressió brutal, mediàtica i política, 
perquè només es parli del que passa aquí. 
a intermón Oxfam, naturalment, també ens 
preocupa la pobresa d’aquí, i col·laborem 
amb organitzacions que treballen en aquest 
àmbit; a més a més, hi ha arrels comunes en 
la pobresa i la desigualtat extrema, es trobi 
on es trobi. Però, certament, creiem que no 
ens podem oblidar de la pobresa al Sud,  del 
“proïsme llunyà”. 

Per què és tan important estar a prop 
d’aquest “proïsme llunyà”? 
Perquè, tot i com estem aquí, i de la pobresa 
creixent, continuem tenint un nivell de des-
envolupament i de renda molt més alt que el 
de qualsevol país africà, per exemple.  Per-
què, per més que alguns països, de l’amèrica 
Llatina o d’Àsia, creixen econòmicament, el 
nombre de persones que viuen en la pobresa 
és inacceptable i la desigualtat és extrema. 
en segon lloc, perquè estem en un món in-
terconnectat, en el qual afrontem reptes co-
muns com el canvi climàtic, les migracions, 
l’accés equitatiu als recursos naturals… Rep-
tes que no podem afrontar sols i en els quals 
hi ha un interès comú. i, finalment, perquè 
com a societat i com a país no ens podem 

oblidar dels nostres valors. Hem estat una 
societat generosa, i ho continuem sent, n’hi 
ha prou de veure com han crescut les do-
nacions dirigides a mitigar la pobresa en el 
nostre propi país, malgrat la crisi i les xifres 
d’atur. Sens dubte, serem una societat pitjor 
si deixem de ser solidaris amb les persones 
que pateixen pobresa extrema no tan lluny 
de les nostres fronteres. 

Creus que la ciutadania espanyola és 
sensible a aquest missatge?
Sens dubte, els nostres socis i sòcies ho són. 
i els nostres donants, i les persones que 
s’uneixen a les nostres campanyes o que 
compren comerç just a les nostres botigues o 
que col·laboren voluntàriament en el dia a dia 
de l’organització (segons xifres de l’exercici 
passat, estem parlant de més de mig milió de 
persones). aquestes diferents formes de col-
laborar no estan aïllades, sinó que constru-
eixen un projecte comú que té a veure amb 
la justícia social i amb valors universals, que 
transcendeixen la situació particular de cada 
país. ara més que mai ens fa falta la seva 
complicitat, la seva proximitat, per arribar a 
més persones. en aquest context de crisi i 
de pessimisme generalitzat, tenim esperan-
ça, il·lusió, hi ha moltes coses per fer i junts 
podem aconseguir-les. 

perFIl

QUi ÉS JOSÉ MARÍA veRA?

Va estudiar Química Industrial i, abans de treballar com a enginyer durant tres anys, 
en va passar un com a voluntari en el CCAIJO, una organització dels jesuïtes del Perú. 
Aquest va ser el seu primer contacte amb Intermón Oxfam i amb la cooperació al 
desenvolupament, des d’una organització local. Va entrar a treballar a Intermón Oxfam 
el 1993 com a director de la seu de Madrid, després es va fer càrrec del Departament 
de Campanyes i Estudis. Els últims sis anys ha treballat en la Secretaria General 
Iberoamericana coordinant els Programes de Cooperació de les Cimeres Iberoamericanes.

És casat amb Isabel, professora d’universitat i col·laboradora voluntària de diverses 
ONG, entre elles d’Intermón Oxfam (enfortint grups productors de comerç just). Té 
tres fills, Esperanza de 18, Enrique de 16 i Isabel d’11, que li consumeixen bona part de 
les seves energies. Va ser cofundador d’Enginyeria sense Fronteres i és soci d’Amnistia 
Internacional, Entreculturas i Greenpeace. Li agrada el camp –sobretot la Bureba– i 
caminar per la muntanya, devorar llibres, aprendre, conèixer per què passen les coses 
i participar en la vida social i política des d’una mirada basada en la justícia social, la 
interculturalitat i l’universalisme.

“La cooperació ben orientada 
té un efecte mesurable sobre 
la reducció de la pobresa. 
per això hem de continuar 
endavant, mantenir el nostre 
compromís”

“Serem una societat pitjor si 
deixem de ser solidaris amb 
les persones que pateixen 
pobresa extrema”
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El mes de maig passat, Judit Mascó va acceptar el repte d’acompanyar la revista 
Yo Dona a Uganda per visitar una cooperativa de cafè de comerç just amb la qual 
treballem des de 2008. No és la primera vegada que ens dóna la mà per ajudar a 
difondre els nostres projectes. El seu compromís amb Intermón Oxfam ja dura gairebé 
20 anys durant els quals ens ha prestat la seva imatge en múltiples campanyes i s’ha 
convertit en una de les nostres actives difusores en les xarxes socials. Aquestes són les 
impressions del seu viatge a Ankole, Uganda, el bressol del cafè robusta. 

Per Judit Mascó
Testimoni recollit per María Herranz | Fotos: Pablo Tosco

viATge AL COR  
DeL COMeRç JUST

uGaNda
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 Judit Mascó conversant 
amb Deudanta Tigayungwa 
davant de casa seva, on 
ha estès els grans de cafè 
perquè s’assequin al sol.



hem vingut al país dels grans llacs 
amb un equip d’intermón Oxfam i 
de la revista Yo dona per mostrar 
a les seves lectores la realitat que 

s’amaga darrere el cafè de comerç just. amb 
això volem ser cada cop més els que apos-
tem per un consum responsable. Un con-
sum que, tal com veurem de primera mà, 
permet que milers de persones tinguin una 
vida millor. 

comencem aquesta aventura en un vell auto-
car que ens porta al sud-oest del país. el pai-
satge verd inunda fins a l’últim racó. als ves-
sants, les pobres cases de tova ens recorden 
que, malgrat els abundants recursos naturals 
amb què compta Uganda, la pobresa està 
molt present en la vida de la seva gent. a poc 
a poc veiem els arbustos dels quals s’extreu 
el cafè. en aquest punt del planeta, el con-
reu del cafè és l’única font d’ingressos per al 
20% de la població del país. Per a l’economia 
dels ugandesos, el cafè és or en gra. 
després d’un llarg trajecte de sis hores ar-
ribem al nostre destí: les modestes oficines 
d’acPcU, el principal proveïdor de cafè d’in-
termón Oxfam. allà ens rep somrient John 

nuwagaba. És productor i el director general 
d’aquest consorci, que reuneix 13 coopera-
tives de cafè de comerç just. algunes van 
començar als anys 50. amb l’experiència, es 
van adonar que units podrien fer front a la 
pressió dels intermediaris –coiots–, que els 
obligaven a malvendre les seves collites. Pa-
tien en el seu dia a dia les injustes regles del 
comerç internacional i, per això, el 2008, van 
apostar per vendre el seu cafè com a comerç 
just. avui, John representa 6.000 cooperati-
vistes, amb l’objectiu d’obrir la porta a més 
famílies productores. 

“el comerç just ens ha canviat la vida. els 
membres d’acPcU cobren per la seva collita 
fins a tres cops més que les famílies campe-
roles de la mateixa zona que no pertanyen al 
consorci i això és així perquè reben un preu 
just per la seva producció, un preu que no 
depèn de les fluctuacions del mercat. a més 
a més, cal no oblidar que es valora l’esforç 
per aconseguir un cafè de qualitat”, explica 
orgullós. 

John es convertirà en un excel·lent guia per 
visitar els districtes de Bushenyi i ntugamo, a 
ankole. La nostra primera parada: la finca del 
matrimoni adrián i deudanta Tigayungwa, 
membres de la cooperativa nyakahita des de 
fa 16 anys. Les seves terres són herència dels 
seus avantpassats. adrián i deudanta m’en-
senyen amb les seves clivellades mans l’art 

 Veronic Kesiwani va ensenyar a la Judit la duresa de la 
feina de recol·lectar cafè.

puc apreciar com el 
consum responsable que 
fem a espanya impacta 
decisivament en la vida 
de les persones que estic 
coneixent

l’Or eN Gra eN XIFres

SAbieS QUe….?

El cafè és el segon producte que més es 
comercialitza al món, després del petroli.

Es conrea en més de 70 països i hi ha 
60 espècies classificades, de les quals 
només se’n consumeixen dues: arabica 
i robusta.

Al voltant de 125 milions de persones 
viuen del cafè. 

Cinc grans empreses transnacionals con-
trolen la major part del mercat del cafè 
mundial. Les dues principals abracen, de 
fet, el 50% del total.

Aquestes multinacionals controlen les 
etapes intermèdies i finals de la cade-
na comercial. Als països d’origen només 
queda el 20% del benefici i menys del 
10% arriba als i les productores.

A Ankole, la proporció de famílies que vi-
uen en cases de maó, en lloc de tova, és 
del doble respecte a les que no conreen 
cafè de comerç just. 

Font: intermón Oxfam i coordinado-
ra estatal de comerç Just
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de desgranar la planta del cafè. Realment, és 
un treball molt dur. 

L’eDUCACió, MOTOR DeL FUTUR
el matrimoni ens convida a conèixer la seva 
bonica casa de maons. deudanta em mostra 
l’acollidor saló, però aviat m’adono que el que 
realment em vol ensenyar és una altra cosa. 
agafa un àlbum de fotos i m’assenyala la gra-
duació d’un dels seus sis fills. 

M’explica, il·lusionada: “al futur li demano 
que tots els meus fills puguin estudiar, que no 
hagin de deixar la seva formació per treballar, 
que puguin tenir les oportunitats que jo no 
he tingut”. cal no oblidar que la mà d’obra 
infantil representa entorn del 10% del treball 
emprat a les plantacions de cafè que no són 
de comerç just. 

com els Tigayungwa, els i les productores sa-
ben que el futur de la seva terra, del seu país 
està en la formació dels seus fills i filles. Les 
famílies camperoles, a més de cobrar una 
retribució justa per la seva collita, reben uns 
diners addicionals, 18 euros per quintar, per 
conrear el seu cafè de comerç just certificat 
amb el segell FLO. És el que es coneix com 
a prima social. 

els cooperativistes han decidit en assemblea, 
democràticament, que aquest fons s’inver-
teixi principalment en educació –cases per 

a professors, latrines, pupitres, etc.–, infra-
estructures i microcrèdits. Puc valorar com 
el consum responsable que fem a espanya 
impacta decisivament en la vida de les per-
sones que estic coneixent. Les mancances 
són moltes i els diners, pocs.   

John ens porta a visitar dues de les quatre 
escoles que es beneficien d’aquesta prima 
social. arribem a la primera. inicialment els 
estudiants es mostren tímids però una ado-
lescent a primera fila trenca el glaç. És Jeni-
nah Mbabali. Té 16 anys. “M’agradaria estu-
diar ciències i ser metge. estic convençuda 
que gràcies a la venda del nostre cafè podré 
complir el meu somni d’anar a la universitat.” 
   
Jack Behwera ens rep al col·legi següent. És 
el director i ens agraeix la nostra contribució 
al comerç just. Tota la classe, perfectament 
uniformada, espera amb curiositat la nostra 
visita. al país, l’analfabetisme puja al 23% 
entre els homes i gairebé dobla aquesta xifra 
entre les dones, amb el 42%. “en aquesta 
escola, la meitat de l’alumnat són nenes”, 
afirma orgullós. 

LeS pRODUCTOReS AvANCeN  
AMb pAS FeRM eN COMeRç JUST
agasha christine, de 25 anys, és el millor 
exemple que la representació de les dones 
en la comunitat és un fet. És la gerent de 
nyakahita g.c.S, una de les 13 cooperatives 
que formen acPcU. no té fills, no és casa-
da i el seu somni és: “Ser directora general 
d’acPcU”. 

dels 6.000 cooperativistes d’acPcU, 2.500 
són dones. gràcies al comerç just ens explica 
que les dones en són membres a títol indi-
vidual i no a través dels marits, com seria el 
més habitual per a la comunitat.  

els 6.000 membres d’ACpCU 
han decidit democràticament 
que els diners addicionals 
que reben a través del comerç 
just els destinen a educació, 
infraestructures i microcrèdits

HIstÒrIa d’uN cOmprOmís

UNA CONSUMiDORA 
HAbiTUAL DeL  
NOSTRe CAFÈ

“Vaig descobrir el comerç just ja fa més 
d’una dècada gràcies a Intermón Oxfam”, 
recorda Judit Mascó, que, des d’aleshores, 
ha fet que el seu cistell d’anar a comprar es-
tigui ple de solidaritat i de justícia. Entre els 
seus productes favorits hi ha el nostre cafè. 
En tornar del viatge a Uganda, Judit ens 
confessa que ara veu d’una altra manera la 
tassa de cafè que  pren cada matí: “Com pot 
ser que sigui tan barata?”, es pregunta. Des-
prés de conèixer de primera mà el treball 
de les famílies productores i de constatar 
amb els seus propis ulls com s’inverteixen 
els beneficis que els proporciona el comerç 
just, la Judit proposa que siguem més els 
que fem un consum responsable als països 
rics. “Us garanteixo que, simplement com-
prant comerç just per la nostra part, milers 
de famílies seran capaces de tirar endavant 
per si mateixes i tenir una vida digna.” 

JudIt mascÓ

20 ANyS D’eSTReTA COL·LAbORACió

1994 Visita els nostres projectes amb menors víctimes de la guerra civil a Moçambic. 
Reportatge a la revista Hola. 

1997 i 2000 Participa en la nostra festa de la solidaritat Un Dia per a l’Esperança.
2003 Dóna suport a la nostra campanya Comerç amb justícia.
2006 Participa en el vídeo del nostre 50è aniversari, 50x50.
2007 i 2008 Viatja al Marroc per conèixer el nostre programa de dones i participa en diversos 

actes per explicar el que ha vist. Reportatge a la revista Mía.
2009 Difon en xarxes socials el nostre cafè de comerç just. 
2010 Es mobilitza per demanar suport a la nostra intervenció després del terratrèmol 

d’Haití; difon la primera edició del Trailwalker a Facebook i Twitter i participa en la 
trobada de dones activistes coneguda com a W8.

2011 Crida a l’acció per posar fi a la fam extrema a la Banya d’Àfrica.
2012 Viatja a Uganda amb la revista Yo Dona per promoure el cafè de comerç just. 

consulta on pots trobar el cafè 
d’intermón Oxfam a  
www.IntermonOxfam.org/cafe
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Veronic Kesiwani ha estat testimoni d’aques-
ta evolució. Té 75 anys, 35 dels quals els ha 
dedicat al cafè i fa tres dècades que és a 
la cooperativa. És la nostra última parada. 
Veronic ens rep en una gran casa, amb una 
finca enorme, feliç, envoltada dels néts. em 
sorprèn la seva elegància, les seves maneres 
i dignitat. 

està orgullosa de poder ensenyar el que ha 
aconseguit al llarg d’una vida, dedueixo que 
amb molt d’esforç i gràcies, en part, al co-
merç just. el cafè és la seva vida. “Jo conti-
nuaré treballant fins al dia que em mori.” Ho 
pot fer tranquil·la perquè sap que ha deixat 
un món millor als seus descendents.

després d’escoltar Veronic penso que el cafè 
és vida i esperança per a milions de campe-
rols i camperoles. els beneficis del comerç 

just contribueixen al fet que milers de perso-
nes com ella o com deudanta, adrián, John 
o agasha puguin tenir una vida més digna. 
després d’aquesta experiència, més que 
mai, sentiré que la lluita contra la pobresa 
està entre les meves mans, acariciant aques-
ta tassa d’excel·lent cafè de comerç just que 
prenc cada dia després de deixar les meves 
filles a l’escola.

Per saber-ne més mira  
el vídeo vinculat a aquest  
codi QR o busca’l a  
www.IntermonOxfam.org/
es/multimedia/video

ELS CAMINS DEL CAFÈ
Tipus d’ingressos per la venda de cafè

Els productors i productores de 
comerç just organitzats en 

cooperatives o associacions 
decideixen en assemblea el 

destí de la prima social.10 30+5

Vies tradicionals.
Preu segons fluctuació del 

mercat internacional.

Preu igual o per 
sobre del preu 
de mercat.

PRIMA SOCIALCOMERÇ JUSTCOMERÇ CONVENCIONAL

Diners extres que s’han de destinar 
al desenvolupament social, econòmic 
i ambiental de la comunitat.

Sanitat

Educació

Infraestructures

Formació

Bancs de microcrèdits

i TU, vOLS  
TASTAR eL  
NOSTRe CAFÈ?
Quant més poden cobrar els 
productors de cafè de comerç 
just per la seva collita que els 
productors de cafè tradicional?
Respon a aquesta senzilla pregunta a 
revista@intermonoxfam.org indicant 
en l’assumpte cafè Uganda. entre les 
respostes correctes, sortejarem dos lots 
de productes de comerç just, amb cafè 
procedent d’Uganda, bombons i altres 
productes de comerç just.

Publicarem els guanyadors en el 
pròxim número de la revista de 
desembre.

Aquest viatge ha estat finançat pel projecte De 
consumidor a consumACTOR de la Unió Europea.

COnCuRS
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D esprés de quatre setmanes 
de negociacions, la decep-
ció entre una gran part dels 
països participants i els ac-

tivistes de la societat civil per no haver 
aconseguit un tractat que reguli el co-
merç internacional d’armes era evindent. 
L’últim dia, 90 països, entre els quals hi 
havia tota la Unió europea, van llegir una 
declaració conjunta en la qual mostra-
ven la seva determinació per aconseguir 
“com més aviat millor” un tractat que 
permeti un món més segur “pel bé de 
la humanitat”.

el buit legal i la falta de regulació que 
hi ha actualment en el comerç interna-
cional d’armes té com a conseqüència 
absurda que sigui més fàcil vendre un 
tanc a un país en guerra que unes am-
polles d’aigua. La coalició Armes sota 
control, formada per organitzacions de 
més de 125 països, entre les quals hi ha 
Oxfam i amnistia internacional, fa més 
d’una dècada que lluita contra aquesta 
incongruència i ja s’està organitzant per 
exigir als governs que portin el tractat 
a l’assemblea general de les nacions 

Unides d’aquesta tardor. L’assemblea 
general, on totes les decisions es prenen 
per votació i no per consens, hauria de 
finalitzar el text i establir un sistema per 
aconseguir-ne l’aprovació. es donaria un 
impuls final als esforços de la comunitat 
internacional per regular el comerç d’ar-
mes i s’evitaria que caiguin a les mans de 
règims repressius, milícies responsables 
d’atrocitats i màfies. 

CONTiNUeM AL peU DeL CANó
els deu anys de mobilització ciutadana 
a favor d’aquest tractat, que es materia-
litzen en 600.000 signatures de suport, 
40.000 d’elles a espanya, no han estat 
en va. a nova York s’han establert les 
bases de l’acord amb una àmplia majoria 
de governs a favor de regular el comerç 
d’armes basant-se en els drets humans i 
el dret internacional humanitari. no ens 
podem rendir ara, cal continuar pressi-
onant. en paraules de la portaveu per 
a Oxfam d’Armes sota control, anna 
Macdonald: “durant el mes en què han 
tingut lloc les negociacions han mort 
50.000 persones per la violència arma-
da”. És inadmissible.

LA pOSiCió De CADA pAÍS

 L’Iran, Síria i Cuba volien un text “molt feble” o que no 
s’arribés a signar.

 La Xina i Rússia s’oposaven al fet que el tractat tingui en 
compte aspectes relacionats amb els drets humans i les 
lleis humanitàries. 

 Els Estats Units volien deixar fora el tema de la munició 
i diluir els criteris per prohibir la venda d’armes (com per 
exemple el risc de violació de drets humans).

 Londres i París, que prèviament havien estat líders clau 
per aconseguir un tractat efectiu, van estar silenciosos sota 
la intensa pressió de Washington. 

 Un grup de 74 països, liderats per Mèxic, Noruega i Nova 
Zelanda, i amb molts països d’Àfrica i l’Amèrica Llatina, van 
emetre una declaració amb els principis humanitaris mínims 
que haurien d’estar inclosos en el text final. Països clau com 
el Japó, França o Austràlia no s’hi van adherir.

 Espanya es va sumar a la declaració dels 74 països i va 
exercir un rol proactiu i dinàmic a favor d’un tractat efectiu.

què ha passat amb el  
Tractat de Comerç d’Armes?

armes sOta cONtrOl

el mes de juliol passat, 193 països es van reunir a nova York per negociar i aprovar un tractat que reguli la compra 
i la venda d’armes entre països. Però els estats Units, Rússia i la Xina van bloquejar el procés. els i les activistes 
de la campanya Armes sota control, entre els quals està Oxfam, ens vam quedar decebuts, però no desanimats. 
continuarem pressionant perquè en l’assemblea general de les nacions Unides que se celebra a la tardor s’aprovi un 
tractat vinculant que posi fi a un comerç d’armes irresponsable que provoca la mort d’una persona cada minut. 
Text: Francisco Yermo, responsable d’incidència política per a l’acció humanitària d’Intermón Oxfam
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SeMbRANT eSpeRANçA
Una exposició per un 
sistema alimentari just

campaNYa creIX

Mentre europa i els estats Units consumeixen el doble d’aliments dels que necessiten, 1.000 
milions de persones d’Àfrica, amèrica central i Àsia se’n van a dormir amb gana. a intermón 
Oxfam impulsem la campanya cReiX perquè tots els habitants del planeta puguem menjar, 
avui i sempre. en el marc d’aquesta campanya, et convidem a conèixer dos dels nostres 
programes a Tanzània i Bolívia, on donem suport a les comunitats perquè siguin menys 
vulnerables davant del canvi climàtic i les pujades sobtades de preu dels aliments, dos dels 
reptes actuals per aconseguir un sistema alimentari més just. Fotografies: Pep Bonet

 Jeska Lemabi és una de les dones beneficiàries del nostre programa a Tanzània. Amb el conreu de gira-sol, una planta més resistent al clima de la seva regió, aconsegueix ingressos superiors.
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TANzàNiA 
Promovem el conreu de gira-sol, més resistent als 
canvis del clima, i la seva transformació en oli per 
vendre’l en el mercat. a més a més, fomentem la 
creació de bancs de cereals que permeten retenir-
ne la venda fins que els preus són més alts. 
així, els petits camperols i camperoles obtenen 
aliments i ingressos estables tot l’any.

bOLÍviA 
col·laborem amb famílies camperoles 
organitzades en la diversificació dels seus conreus 
d’una manera respectuosa amb el medi ambient. 
així, més de 2.500 persones han aconseguit 
millorar la seva dieta alimentària, conrear 
productes comercials com el cacau, transformar-
ne d’altres com el plàtan i el mango, i reivindicar 
els seus drets i els del planeta. 

vine a l’exposició  
del CaixaForum!
Barcelona: av. Francesc Ferrer i guàrdia, 6-8

del 10 d’octubre al 6 de gener de 2012

Madrid: Passeig del Prado, 36

del 30 de gener al 19 de maig de 2013

 Donem suport a les 
famílies de Valparaíso, al 
nord-est de Bolívia, perquè 
assequin el plàtan i el 
puguin comercialitzar com 
a aperitiu. A la foto, Juan 
Carlos Valverde recollint 
plàtans a la seva parcel·la.

 Emmanuel Mgeni transforma en oli les llavors de gira-sol dels camperols i les camperoles amb 
qui treballem al districte de Gairo, Tanzània. La venda d’oli representa un ingrés extra.

 A l’Amazones bolivià, impulsem juntament amb les comunitats locals sistemes de 
producció respectuosos amb el medi ambient. A més del conreu de la terra, les famílies 
viuen de la caça, la pesca i la cria d’animals.

aquests projectes han 
estat cofinançats per: 
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Segons la constitució moçambiquesa, l’educació és un dret. Tot i així, nenes i dones tenen serioses dificultats 
per accedir a una educació formal. Resultat: el 67,3% de les dones són analfabetes respecte a un 36,5% dels 
homes. amb una aportació mínima de 6.000 euros pots ajudar-nos a canviar aquesta realitat. necessitem 
150.000 euros anuals perquè el nostre treball en educació en aquest país segueixi endavant.

La teva empresa pot contribuir que  
l’educació a moçambic arribi a tot el món

eNtItats

N éixer dona a Moçambic continua sent 
motiu de discriminació. Més de la 
meitat dels menors no escolaritzats 

són nenes, i el matrimoni i embaràs precoç i 
les elevades càrregues de treball domèstic im-
pedeixen que les poques noies que cursen pri-
mària acabin els seus estudis. Una altra causa 
de l’abandó escolar és la por de patir assetja-
ment sexual a l’aula, fet que no acostuma a ser 
denunciat ni penalitzat. conseqüència de tot 
això és un baix nivell educatiu de la majoria 
de dones moçambiqueses que coarta nota-
blement les seves oportunitats. 

Per tot això, des de fa més de set anys, de-
senvolupem un projecte d’educació que té 
per objectiu contribuir que nenes i dones es 
puguin formar. Hem construït dues escoles i 
n’hem ampliat cinc més, hem posat en marxa 
39 centres d’alfabetització d’adults i hem for-
mat 1.500 professors, sempre afavorint la par-
ticipació de les dones. Tot això en col·laboració 
amb diferents organitzacions locals i amb el 
compromís de representants governamentals 
i de la societat civil de la província de niassa i 
de cabo delgado. 

La teva empresa pot contribuir a transformar 
la vida de les dones moçambiqueses amb 
aportacions econòmiques a partir de 6.000 
euros. a més a més, des del primer moment, 

t’informarem de tots els avenços que junts 
aconseguim fer per una educació equitativa i 
lliure de violència a Moçambic. 

actualment, el nostre treball se centra, entre 
altres, a: 

 elaborar materials didàctics lliures de 
prejudicis.

 Promoure la formació de professores a les 
zones on no hi hagi cap docent.

 Sensibilitzar en temes de gènere pares, ma-
res, i persones implicades en l’educació, així 
com autoritats tradicionals.

 donar suport als responsables locals i regio-
nals en la creació d’un sistema contra la violèn-
cia de gènere.

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

Si vols finançar aquest projecte, contacta 
amb nosaltres trucant al 93 214 75 72 o 

escrivint a abarbaras@intermonoxfam.org

AGRAÏMENTS

A les organitzacions que han col·laborat amb els nostres projectes: Laboratorios Viñas; 
codegaz; Hoss intropia; il·lustre col·legi d’advocats de Barcelona; Fundación We are 
Water; Federació catalana d’Ongd; invercaixa gestión; cuatrecasas gonçalves Pereira; 
Laboratorios Hipra; Oxfam Hong Kong; Manufacturas arpe; gestión Hotelera del noroes-
te;  apostólicas corazón de Jesús; gramenet imatge Solidària; Schuller; caixa d’estalvis 
i Pensions; ibercaja Obra Social; casademont; Mcentricksd; Hewlett Packard española; 
Racc Reial automòbil; Sanitas; The irish Rover (el garbanzo); Fundación esade; Mazars 
auditores; PriceWaterHousecoopers; ayuntamiento de Berriozar; estudio 80 Onsurbe & 
asociados; escuela Oficial de idiomas; gP infopress; Transportes Hnos. Royo; activenti; 
colomer casanova gestión; asesoramiento Técnico y Proyectos de ingeniería; cTM de 
Levante; Fundación cultural Banesto; Sebastià Llorens; Balneari Termes Victoria; Sodexo 
españa; arofish; ajuntament de la Sénia; ceteclisor; aropesca; distribuidora Bosch Her-
manos; Franfutur; elisa interactive; estudio corporate Mobile Recycling; g. carmelites 
de Sant Josep; gaudí Safety; col·legi Públic la Milotxa; colomer casanova gestión; inS 

la Segarra; Famílies escola Pau casals; Foto Master; grupal art; Zurich insurance plc; 
ajuntament de la canonja; centre excursionista d’abrera; corporate Mobile Recycling; 
Keytel; Karisma iranzo & Ruiz; colegio Santo Ángel; Fumigasa; gyd ibérica; Seresma; 
Tax assessoria i gestió; aSS esports de Muntanya de capellades; construccions i edi-
ficacions; co&cos comunicación Think Up; corporate Mobile Recycling; RR esclavas 
Sagrado corazón; Kohnke Williams; el Butlletí de Llagostera; Ticosol export; dapecsa 
isogrup; associació cultural Modiband (Sala Montjuïc); iurantia Restaurants; comissió 
de Festes de la Vall de Bianya; Solvay Benvic ibérica; construccions i edificacions Salas; 
costa Brava enginyeria; Fundación cultural Banesto; Oficina Tècnica Tomàs-Roig asso-
ciats; gea esquelles; adknoma Health Research; Uno i Uno ai; Montaurea; cartones 
y derivados San adrián; Tarannà club de Viatges; Hostal Posada Huecar; Limp’tres; 
nou callús; Ferrer internacional; Robert corominas; Office Mataró; itsaslur Viajes; c.e. 
Senglar Orient s. i a totes les empreses, fundacions i entitats que per falta d’espai no 
podem esmentar. Moltes gràcies!
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descarrega’t l’informe Cuerno de África, avances primer año a:  
www.IntermonOxfam.org/rendintcomptes/emergencies

QuÈ Hem acONseGuIt

BAnYA 
D’ÀFRiCA
DeL JULiOL De 2011 AL JULiOL De 2012

LA nOSTRA ACTuACiÓ

Èxits de la nostra actuació com a Oxfam 
jUntAmEnt AmB ELs nOstrEs sOcIs LOcALs

gràcies a tu
malgrat la greu crisi econòmica 
que vivim a Espanya, a Intermón 
Oxfam hem aconseguit recaptar 
8,5 milions d’euros per a aquesta 
emergència, 6 milions dels quals 
ens els han donat particulars 
i empreses. Una dada que 
demostra l’enorme generositat 
de la ciutadania del nostre 
país davant les persones que 
pateixen a la Banya d’Àfrica i a 
mil llocs més.

Aigua, sanejament i 
higiene
16,6 milions d’euros

garantir  
accés a  

aliments i  
mitjans de vida

27,3  milions d’euros

(1) A Oxfam donem diners a les persones més vulnerables (mares soles amb fills o dones grans) perquè puguin comprar 
el que necessitin. A aquelles que poden treballar els entreguem diners a canvi de treball per a la comunitat, com ara 
rehabilitar pous. L’entrega de diners en efectiu dignifica les persones beneficiàries ja que són elles les que decideixen 
en què se’l gasten (la majoria en aliments, llavors o bestiar de mida petita). A més a més, donar diners en lloc d’aliments 
estimula el desenvolupament dels mercats locals i ajuda les persones a conservar els seus actius (el bestiar o les terres), 
de manera que no han de vendre’ls. 

(1) 

incidència  
política i 
campanyes de 
sensibilització
3,9 milions d’euros

Suport logístic, 
financer i altres
14,1 milions d’euros

TOTAL DiNeRS iNveRTiTS: 61,9 milions d’euros*
*fins a l’1 de juliol de 2012 sobre un total de 84,8 milions recaptats. Preveiem utilitzar els fons restants durant l’any que ve. 

dadaaB

dOLLO adO

milions de persones 
afectades 
milions de persones 
ateses (21% del total)

13,3
2,8

Etiòpia
425.000 
persones  

ateses

Kenya
1.050.000 

persones 
ateses

Somàlia
1.353.000 
persones 
ateses

Oxfam
84,8
milions 
recaptats

intermón 
Oxfam

8,5 
milions 
recaptats

6 milions 
particulars i 
empreses

2,5 milions 
organismes 
públics
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QUÈ eNS 
DepARA LA 
pRòxiMA 
CiMeRA DeL 
CLiMA?

És cert que la conferència 
sobre el canvi climàtic de l’any 
passat va ser decebedora?
Representants dels 194 països 
participants van aconseguir apro-
var un acord de mínims molt poc 
ambiciós que no aconseguirà fre-
nar l’augment de la temperatura 
global fins als quatre graus cen-
tígrads, cosa que podria suposar 
la destrucció total dels conreus 
dels agricultors més pobres. el 
més destacable de la cimera de 
l’any passat va ser la creació d’un 
Fons Verd per al clima, però de 
moment ningú no ha posat ni un 
euro. 

En la cimera d’aquest any, 
s’aconseguiran millors 
resultats?
en absolut. no hi ha voluntat 
política per lluitar de debò con-
tra el canvi climàtic malgrat ser 
l’amenaça més gran per a la 
humanitat actualment. Per això 
és tan important que continuem 
pressionant els governs perquè 
redueixin els danys que estem 
causant en el sistema climàtic i 
ofereixin suport a les principals 
víctimes: les persones pobres 
dels països del Sud. 

Quines són les nostres 
peticions concretes?
demanem que es destinin recur-
sos perquè les poblacions més 
afectades pel canvi climàtic s’hi 
puguin adaptar. en aquest sen-
tit hem llançat un crida perquè 
s’aportin entre 10.000 i 15.000 
milions de dòlars al Fons Verd per 
al clima. Una altra de les nostres 
peticions és que els països con-
taminants emprenguin accions 
concretes i obligatòries per reduir 
les seves emissions. Fins ara els 
països només han fet promeses 
de reducció d’emissions, i alguns 
no han fet ni això.

Hi ha gent que pensa que 
aquestes cimeres no són útils. 
Fins a quin punt la feina que 
feu persones com tu en aquest 
tipus de trobades és efectiva?
cal adoptar una perspectiva de 
llarg termini per veure que la 
pressió que exercim organitzaci-
ons com Oxfam té resultats. Tot 
just fa cinc anys ningú no parlava 
del canvi climàtic més enllà d’uns 
quants científics i activistes. avui 
dia són poques les empreses 
multinacionals que no tenen una 
estratègia de respecte al medi 
ambient, i han caigut governs, 
com austràlia, per culpa de les 
seves polítiques de canvi climà-
tic. Si no fos per la pressió de la 
societat civil, difícilment la Unió 
europea s’hauria fixat la meta de 
reduir un 20% de les seves emis-
sions abans del 2020 (respecte 
als nivells de 1990). no hi ha 
dubte que falta molt per fer però 
hem avançat considerablement. 

Per què és tan important que 
Oxfam lluiti contra el canvi 
climàtic?
Perquè el benestar i un futur 
més pròsper per a les persones 
que viuen en condicions de po-
bresa en depenen. La crisi de 
preus dels aliments que va afec-
tar centenars de milers de famí-

OXFam eN accIÓ

antonio Hill, politòleg, activista ambiental i 
negociador, és un assidu de les conferències 
sobre canvi climàtic que organitza l’OnU cada 
any des de 1994. en les últimes sis edicions 
ha participat com a representant d’Oxfam. en 
aquesta entrevista ens dóna algunes pistes per 
entendre què passarà en la cimera del clima que 
se celebra al desembre a doha (Qatar).
Text: David Fàbregues i Rey
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“No hi ha voluntat 
política per lluitar de 
debò contra el canvi 
climàtic malgrat ser 
l’amenaça més gran 
per a la humanitat 
actualment”
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La nostra contaminació  
afecta les agricultores  
de burkina Faso

e l continent africà, responsable de no-
més un 4% de les emissions de gasos 
hivernacle, és un dels més afectats 
pel canvi climàtic. diverses zones, in-

cloent-hi la del Sahel, pateixen els climes més 
extrems i variables del món. a Burkina Faso, 
per exemple, han augmentat les temperatures, 
ha començat a ploure menys i en una mateixa 
zona es poden arribar a produir inundacions 
i sequeres en tot just alguns mesos de dife-
rència. en un país que viu de l’agricultura i la 
ramaderia, aquests canvis són letals.

el canvi climàtic afecta més dràsticament els 
mitjans de vida de les dones: les parcel·les 
on conreen estan situades en terrenys de 
menys qualitat, en no ser propietàries no 
hi inverteixen, no disposen de la força físi-
ca per practicar tècniques d’adaptació com 
les barreres de pedra, i no tenen accés a les 
eines adequades ni als adobs. com a resul-
tat, aquestes parcel·les presenten menors 
rendiments i són més vulnerables al canvi 
climàtic.

Per saber-ne més: Llegeix-te el nostre informe Cambio climático y mujeres agricultoras de Burkina 
Faso. Impacto, políticas y prácticas de adaptación a www.IntermonOxfam.org/estudis
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Durant els últims 3 o 4 anys hem patit fortes pluges i 
hem perdut els conreus. Les inundacions de 2010 es van 
endur el gra de les nostres reserves, i també els animals 

i les cases. ens hem vist obligats a tornar a construir-les. Des de fa 
anys la producció de cereals i la recol·lecció de productes del bosc ha 
disminuït molt, perquè els sòls i el mateix bosc estan molt degradats. 
elaborem el soumbalá a partir de les llavors de neré que recol·lectem 
al bosc, però ara no en trobem prou quantitat, i sovint les hem de 
comprar al mercat. Amb aquesta compra, els costos de producció 
augmenten i el que guanyem no arriba per cobrir les necessitats de 
les famílies.”
FATi TONDÉ, AGrIcULtOrA dE 65 AnYs dE LA cOmUnItAt dE nOBÉrÉ,  
A LA PrOvÍncIA dE ZOUndwÉOGO.

lies pobres, i que serà visible en 
l’estatura de nenes i nens per a 
la resta de les seves vides, té les 
arrels, en part, en els impactes 
del canvi climàtic. La capacitat 
de pressió d’Oxfam és impressi-
onant: tenim afiliats a 17 països i 
contraparts i aliats en acció sobre 
el tema en més de 100 països 
del món. Però mai serà suficient 
per si sol. en l’àmbit global tre-
ballem aquest tema amb xarxes 
com la Xarxa d’acció sobre el 
canvi climàtic, que agrupa més 
de 400 organitzacions de totes 
les regions del món.

Què podem demanar als 
nostres col·laboradors per 
donar suport a la problemàtica 
actual sobre canvi climàtic i 
difondre-la?
el principal és crear consciència 
entre els nostres líders polítics 
de les nostres expectatives en 
aquest tema. Que sàpiguen que 
no ho poden ignorar i que, si ho 
fan, el seu comportament tindrà 
un efecte a l’hora de votar-los. 
Les polítiques públiques no són 
l’única via però continuen sent 
la manera d’introduir patrons de 
desenvolupament nous, de gran 
envergadura, que causaran un 
impacte més gran a llarg termini. 
cal fer-se sentir i assegurar que 
ens escoltin. d’altra banda, ca-
dascun de nosaltres ha de fer el 
que es pugui en el seu dia a dia 
per reduir l’escalfament global. 
La solució al canvi climàtic està 
en les decisions diàries de ciu-
tadans, associacions i empreses. 
Moltes vegades les opcions més 
assenyades per reduir les nostres 
emissions coincideixen amb op-
cions de vida més satisfactòries: 
conduir menys pot representar 
més temps lliure i desplaçar-se 
amb bicicleta implica practicar 
més exercici.

“La capacitat de 
pressió d’Oxfam és 
impressionant: tenim 
afiliats a 17 països i 
contraparts i aliats  
en més de 100 països 
del món”
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descobreix les reflexions dels participants del connectant mons, una iniciativa que vol afavorir 
el diàleg intercultural i el treball cooperatiu entre alumnes de diferents edats i països per formar 
una ciutadania responsable amb la humanitat i amb el planeta. “L’alumnat participant se sent 
capaç de generar un canvi en la societat”, explica Mariona Puigdellívol, responsable d’educació 
de la seu de catalunya i andorra d’intermón Oxfam. Text: David Fàbregues

persONes IO

Connectant mons,  
una proposta transformadora

wilmar Florez Cardona, PrOfEssOr

“a partir del treball realitzat, els meus estudiants van prendre 
consciència del problema alimentari al món, al nostre país i, 
especialment, a la nostra ciutat. També es van adonar que els aliments 
han de ser valorats, que no s’han de llençar a les escombraries perquè 
moltes persones voldrien tenir-los. aquesta experiència enforteix la seva capacitat d’anàlisi i 
els ajuda a proposar estratègies noves i solucions a situacions injustes.”

Daniela Ruiz Lenis, 15 AnYs, EstUdIAnt dE 9è GrAU (4t d’EsO)

“Si ens comprometem i actuem en conseqüència, podrem assolir la nostra 
fita de proveir d’aliments persones amb escassos recursos. al nostre 
col·legi, en el marc del Connectant mons, vam decidir anar a les comunitats 
pobres de la ciutat per portar aliments a les famílies més necessitades. els 
grans canvis comencen des de les nostres llars i grup d’amics. a més a 
més creem consciència en els altres.”

Rosaria Cafiero, PrOfEssOrA

“crec que el més important que han après els meus alumnes és posar 
en relació els fenòmens que aparentment no tenen res en comú, tals com 
l’acaparament de les terres i el canvi climàtic, o comprar un entrepà i 
l’explotació infantil. També han après que la prioritat absoluta ha de ser el 
respecte dels drets de les persones si volem trencar la insuportable bretxa 
entre el nord i el Sud.”

Alessio Occhini, 15 AnYs, EstUdIAnt dE 1r dE LIcEO ArtÍstIcO 
(BAtxILLErAt d’Arts)

 “He conegut amb profunditat problemàtiques actuals com l’explotació 
infantil a les plantacions agrícoles i el poc que es paga a les famílies 
agricultores dels països en via de desenvolupament, en comparació amb 
els diners que guanyen les corporacions per a les quals treballen. Hem 
iniciat una campanya de sensibilització per promoure la compra directa 
de productes a l’agricultor i reduir així la contaminació relacionada amb el 
moviment continu de mercaderies.”

MeDeLLÍN (COLòMbiA)
COLegiO CALASANz FeMeNiNO
Primer cop que participen en el Connectant mons

ARezzO (iTàLiA)
LiCeO ARTÍSTiCO pieRO DeLLA FRANCeSCA
quatre anys participant en el Connectant mons

vOLS pARTiCipAR-Hi?
Connectant mons és una proposta edu-
cativa telemàtica que combina l’activi-
tat a l’aula i el treball en xarxa entre 
alumnat de 6 a 17 anys de diferents re-
alitats culturals, econòmiques i socials 
i en la qual participen centres de tot el 
món. La iniciativa, que cada any treballa 
una temàtica concreta, s’organitza en 
diferents fases:

 Període d’inscripció, de setembre a 
gener.

 Mòdul del professorat, les i els do-
cents poden accedir als materials de 
suport per preparar-se l’activitat (3 
setmanes). 

 Activitat per a l’alumnat, les i els 
alumnes dels centres inscrits interac-
cionaran a través d’internet en equips 
formats per 15 classes de la mateixa 
franja d’edat però de diferents escoles 
(9 setmanes).

 Trobades territorials, l’alumnat dels 
centres d’Espanya participa en grups 
presencials per compartir l’experiència 
i elaborar unes conclusions comunes.

El curs passat, l’alumnat va treballar 
la campanya CREIX per reconèixer les 
desigualtats que hi ha en el terreny ali-
mentari al món, analitzar les principals 
causes que provoquen la fam i reflexi-
onar entorn d’alternatives.

Aquest curs volem analitzar el nostre 
consum d’aliments i descobrir que un 
consum responsable contribueix a la 
justícia alimentaria.

inscriu-te a la pròxima edició a  
www.conectandomundos.org
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¿On van els diners de la 
meva compra? 

M’agradaria regalar unes llibretetes del catàleg de 
detalls solidaris en el meu casament i tinc un dubte: 
els diners de la meva compra van directament als 
productors d’aquests detalls?
SOCO CAMACHO, a través de Facebook.

El productor de les llibretes que comentes o de 
qualsevol altre producte de comerç just rep l’import del 
seu producte amb antelació, abans que facis la compra. 
La nostra política consisteix a comprar els productes a 
un preu just i vendre’ls després als països del Nord i, en 
cap cas, tornar els productes si no es venen. Els diners 
que ingressem per les compres de comerç just ens 
serveixen per poder adquirir més articles en el futur. 

imatges positives
Per què no publiqueu imatges més positives en la 
vostra revista?
ALFREDO TOLEDANO,  a través d’info@IntermonOxfam.org

És cert que alguns cops publiquem fotos tristes, en 
les quals volem denunciar alguna situació, com la 
desnutrició infantil a Guatemala en el número passat. 
La vida de moltes persones amb què treballem és 
molt dura i no podem obviar-ho. De totes maneres, 
sempre alternem aquestes imatges amb altres de 
positives. A Intermón Oxfam vetllem perquè les 
nostres comunicacions reflecteixin esperança. De fet, 
estem adherits al Codi de conducta de la Coordinadora 
d’ONG per al Desenvolupament d’Espanya on ens hem 
compromès a respectar dos principis, entre d’altres:
• Totes les persones han de ser presentades amb 

dignitat i respecte.
• Hem d’evitar presentar les poblacions del Sud com 

a objecte de la nostra pena.  A més a més, hem de 
mostrar la capacitat de les persones per fer-se càrrec 
de si mateixes..

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

Claudia Sazatornil, 13 AnYs, EstUdIAnt dE 2n d’EsO

“Si no haguéssim participat en el Connectant mons 
potser sabríem que hi ha molta gent que passa gana, 
però res més. ara hem aprofundit en el tema, en 
parlem a casa, amb els amics i amigues, som més 
conscients de com està el món. Si totes les persones 
aportem el nostre granet de sorra podrem millorar la 
situació actual. als nostres polítics els demanaria més 
igualtat: que tothom tingués accés a aliments i a una 
casa. a espanya hi ha moltes cases buides i alhora 
gent que no té un lloc on viure.”

paolo Aghemo, PrOfEssOr

“L’alumnat s’ha adonat que hi ha més coses del que 
veuen per televisió. els mitjans de comunicació italians no 
parlen d’altres realitats perquè estan molt tancats a l’àmbit 
nacional. Quan preparàvem els continguts per fer una 
revista, hem llegit un estudi sobre un poblet del Perú on un 
doctor deia que la pauta alimentària causava problemes de 
salut mental. Van quedar realment impactats.” 

Claudia Ciccotti, 11 AnYs, EstUdIAnt dE 5t dE ELEmEntArE (PrImÀrIA)

“Ha estat molt emocionant i bonic treballar amb nens i 
nenes del Perú i Somàlia, a més a més hem practicat 
l’espanyol i l’anglès. ens hem entès bastant bé perquè entre 
nois i noies de la mateixa edat tenim la mateixa llibertat 
de pensament. Hem fet una revista sobre l’alimentació als 
països més pobres. Sabia que en aquests països hi havia 
poc menjar, però no tan poc. La fam és una problemàtica 
que cal superar perquè tothom té el dret a menjar.”

bARCeLONA (eSpANyA) 
iNSTiTUTO MATADepeRA
quatre anys participant en el Connectant mons

ROMA (iTàLiA)
iNSTiTUTO COMpReNSivO giUSeppe MeSSiNA 
dos anys participant en el Connectant mons

DeL DiT AL FeT: ALgUNS exeMpLeS
 L’institut La Llosa de Ranes (València) ha portat a terme una campanya de conscienciació al seu 

poble per denunciar que el canvi climàtic genera pobresa. També han proposat mesures d’estalvi 
energètic al seu Ajuntament.

 L’institut Zunzunegui de Biscaia es va posar en contacte amb el Banc d’Aliments i van impulsar 
una recollida d’aliments.

 Una representació de 25 estudiants de diferents centres educatius catalans va mantenir un 
diàleg amb la diputada ecosocialista del Parlament de Catalunya Dolors Camats, que es va 
comprometre a impulsar iniciatives per continuar denunciant la injustícia alimentària i a retre’n 
comptes d’aquí uns mesos.

 A l’Istituto Comprensivo Giuseppe Messina de Roma han decidit fer un mercat anual dedicat 
al comerç just.

 Al del Liceo Artístico Piero della Francesca d’Arezzo (Itàlia) instal·laran dispensadors d’aliments 
amb productes de comerç just.

 Al Colegio Calasanz Femenino de Medellín (Colòmbia) organitzen un servei de recollida d’aliments 
periòdic que distribueixen entre les famílies més necessitades de la ciutat.
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CóRReR  
PEr UnA  
cAUsA jUstA

OcI sOlIdarI

cada dia són més les curses que incorporen 
causes solidàries entre els seus objectius. això 
significa que pots gaudir d’aquest esport i, al 
mateix temps, contribuir a una bona causa 
com finançar un projecte solidari d’una Ong o 
col·laborar amb el tractament de malalties com el 
càncer. Si t’agrada córrer, apunta’t a aquest doble 
repte i no et quedis enrere. 
Text: Elena Rodríguez | Fotos: Nil Bohigas / IO

A l món se celebren cada any mi-
lers de proves esportives, en les 
quals participen persones de totes 
les edats, sexes i nacionalitats. La 

més famosa és la marató de nova York, en la 
qual participen fins a 35.000 corredors, pe-
rò n’hi ha de diferents tipus i mides. només 
a espanya es calcula que hi pot haver més 
d’1 milió d’atletes no professionals disposats 
a córrer 5 km, 10 km, mitges maratons, ma-
ratons, triatlons... L’objectiu pot ser millorar 
una marca o simplement arribar, superar-se o 
passar-ho bé; objectius als quals es pot afegir 
assolir una meta solidària.

eSpORT i vALORS
als països anglosaxons, el charity running 
(córrer per una causa solidària) està molt 
estès. a espanya cada cop és més habitu-
al que els organitzadors d’una cursa acordin 
amb una Ong o una institució social recaptar 
diners a través de les inscripcions per a una 
causa concreta. això es tradueix en el fet que 
com a corredor pots aportar una petita quan-
titat (entre 2 i 10 euros) a la inscripció.  

És el cas d’ecoRun, la carrera por el Medio 
ambiente y el desarrollo Sostenible, que se 
celebra a Madrid durant el mes de juny, els 
beneficis de la qual es destinen a projectes 
mediambientals d’energia sostenible (www.
carreradelmedioambiente.com). O la carrera 

Popular Solidaria HM corre por la Vida, també 
a Madrid, els beneficis de la qual s’han entre-
gat aquest any a UniceF (www.hm-correpor-
lavida.es).

Una altra modalitat és que les mateixes Ong 
organitzin competicions expressament per 
recaptar fons o sensibilitzar la població so-
bre causes de tota mena, com en el cas del 
Trailwalker, que organitzem des d’intermón 
Oxfam o la cursa corre por una causa, de 
l’Ong entreculturas (www.correporunacau-
sa.org).  

Finalment, hi ha les iniciatives personals. ca-
da vegada més atletes s’apunten a l’anome-
nat crowdfunding o finançament col·lectiu. 
es tracta de proposar als teus contactes que 
col·laborin amb donatius a canvi de portar a 
terme un repte personal, com, per exemple, 
acabar una cursa. així, molts corredors ve-
nen samarretes, fan rifes, busquen empreses 
patrocinadores o “venen” quilòmetres solida-
ris entre familiars i amics i, pel mateix esforç 
d’acabar una cursa, aporten fons a una causa. 
Un bon exemple és la nostra plataforma ini-
ciatives Solidàries (www.intermonOxfam.org/
iniciatives), on pots crear el teu propi repte 
esportiu solidari o donar suport a reptes d’al-
tres persones.

vULL iNTeNTAR-HO

1 Elegeix una cursa. Si és la primera 
vegada que competeixes, et serà més 

fàcil si és a la teva ciutat i si coincideixes 
amb un grup d’amics.

2 Tria una causa o una organització amb 
la qual et sentis còmode.

3 Entrena’t amb una certa disciplina. 
Qualsevol persona amb una mica 

de preparació constant pot participar en 
competicions cada cop més llargues.

4 Fes el teu donatiu o demana als teus 
amics que t’ajudin a aconseguir els 

fons que t’has proposat. Una forma de fer-
ho és a través de les Iniciatives Solidàries 
d’Intermón Oxfam.

5 Escriu correus electrònics, missatges 
en blocs i xarxes socials per compartir 

amb els teus donants els preparatius i, 
sobretot, els teus èxits.

6 Viu la cursa amb esperit esportiu i 
solidari. Gaudeix-ne!

7 Demana comptes de les teves aporta-
cions. Com s’utilitzen els fons aportats?
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iNTeRMóN OxFAM AMb L’eSpORT

InTerMón OxfAM TrAIlwAlker 
Ja hem organitzat dues edicions d’aquesta marxa per equips que se 
celebra en 12 països. En total hem recaptat més d’un milió d’euros. 
www.IntermonOxfam.org/Trailwalker

CAMPAnyA MAI Més
El Nadal passat vam portar aquesta campanya contra la fam extrema 
a les curses populars San Silvestre de Madrid i Sevilla i a la Cursa dels 
Nassos de Barcelona. Un centenar de socis, donants i col·laboradors van 
córrer l’últim dia de l’any amb el dorsal d’Intermón Oxfam i Save the 
Children.

CAMPAnyA CreIx
Si tens previst organitzar algun esdeveniment esportiu i vols difondre el 
missatge de CREIX et farem arribar una pancarta. Si vols participar en 
alguna cursa també pots descarregar-te un dorsal.  
www.IntermonOxfam.org/crece-con-el-deporte

InICIATIves sOlIdàrIes
Hem creat una senzilla aplicació per crear una causa, reenviar-la a 
amics i familiars, aconseguir els fons proposats i fer el seguiment de 
l’objectiu fixat. 
www.IntermonOxfam.org/iniciatives

LLiSTA De CURSeS SOLiDàRieS  
AL TeRRiTORi eSpANyOL

sáhara Cross 2012 Guipúscoa (Febrer)  

Caminata por las enfermedades raras Badajoz (Febrer)  

Jo Corro contra el Càncer Sabadell (Febrer) 

Carrera por el síndrome de down Madrid (Març)  

III Carrera por la esperanza Madrid (Març)  

vI Carrera Popular doñana ecológica Almonte, Huelva (Abril)  

xxIv Carrera Popular el salvador La Bañeza, Lleó (Maig) 

vIII Maratón Internacional Martín fiz Vitòria-Gasteiz (Maig)

Intermón Oxfam Trailwalker Girona (Maig)

3r Triatló solidari Barcelona (Juny) 

Carrera del Medio Ambiente - ecorun Madrid (Juny)  

ecorun Infantil Madrid (Juny) 

vI Carrera Popular Villa Campos del Río, Múrcia (Juny)  

vII Carrera Popular Arenas de San Pedro. Àvila (Juliol) 

vI legua 
Sant Antoni de Benaixeve, València 
(Juliol)  

Ix Maratón río Boedo Báscones de Ojeda, Palència 
(Agost) 

II 10 km villa de ribadesella Ribadesella, Astúries (Setembre)  

III subida al Pico del Águila Béjar, Salamanca (Setembre)  

xIII Maratón de espadán Sogorb, Castelló (Octubre) 

xIv 10 km socuéllamos Socuéllamos, Ciudad Real (Octubre)  

Ix volta a Peu la romana La Romana, Alacant (Octubre)  

Carrera de la solidaridad 2011 Madrid (Novembre)  
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La serralada del Tian Shan (muntanyes celestials, en xinès) ocupa bona part del Kirguizistan i constitueix una frontera 
natural amb la regió limítrof, Xinjiang, dins del que ara és la República Popular de la Xina. Un recorregut per aquesta 
zona ens portarà al bell mig de la ruta de la seda, a endinsar-nos per pastures, boscos i llacs d’una bellesa sublim, 
però, sobretot, ens permetrà conèixer l’encant dels pobles nòmades. Text i foto: ignasi Vendrell Aragonès

mades. Són gent que tenen l’hospitalitat com a 
deure, que segurament ens convidaran a entrar 
a la seva iurta per prendre un te preparat en un 
vell samovar o fins i tot un got de llet fermentada 
d’euga, i que saben capgirar la curiositat innata 
del turista sent ells els que prenen la iniciativa 
demanant que els facis alguna fotografia o que 
siguis tu l’objecte fotografiat. 

Travessant les pastures del Tian Shan ens ado-
narem de la particular relació d’aquests pobles 
amb els cavalls, als quals fins i tot veneraven 
en l’antiguitat, com demostren els testimonis 
conservats a la muntanya sagrada de Sulai-
man-Too. Veurem com fan servir el cavall per 
al transport, la manutenció i els jocs, les festes 
i els festivals. Ja diuen que els kirguisos pas-
sen la major part de la seva vida damunt d’un 
cavall, però el fet de saber-ho no farà que ens 
deixi de sorprendre veure com els infants que 
amb prou feines saben caminar els cavalquen 
amb una serenitat admirable.

u na bona manera d’arribar a aques-
tes muntanyes és aterrar a almati, 
antiga capital del Kazakhstan, o a 
Bixkek, capital del Kirguizistan. 

aquestes ciutats suposen una bona primera 
aproximació a la barreja ètnica i religiosa de 
l’Àsia central. 

Són localitats on es pot advertir població d’ori-
gen eslau convivint amb kazakhs i kirguisos, i 
cristians ortodoxos barrejats amb musulmans; 
un mosaic no exempt, però, de conflictes i 
tensions. aquest conglomerat es pot apreciar 
en els mercats, especialment atractius per als 
forasters. a la ciutat podem concertar trekkings 
de curta durada, rutes amb busos o camions 
de l’antic exèrcit soviètic reciclats o, fins i tot, al-
guna expedició que ens condueixi cap a algun 
pic de la serralada.

Segurament la insuficiència de transport públic 
farà que haguem de contractar un taxi local o el 
lloguer d’un cotxe amb conductor; però aques-
ta dificultat inicial es veurà recompensada quan 
ens endinsem en la natura i fem el primer bany 
en un dels llacs de muntanya més grans i pro-
funds del planeta, l’issyk-Kul, o ens apropem a 
un altre llac, més petit, però envoltat de prats 
idíl·lics que formen una gaveta de pendents 
suaus, el Song-Kol. La ruta no pot acabar sen-
se passar per una de les construccions més 
màgiques del país, Tash Rabat, a prop del pas 
de Torugart, on podrem especular sobre la seva 
funció que, encara avui, és incerta. 

el punt culminant serà el contacte amb els po-
bles nòmades, o actualment més aviat seminò-
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TuRISmE IO

Hi ha diverses associacions i grups locals que 
faciliten estades amb pastors nòmades, que 
complementen els seus ingressos amb una 
dedicació parcial al turisme.

Tot i que la població d’aquestes contrades 
accepta ser fotografiada amb gran facilitat, 
sempre s’ha de preguntar i demanar permís. 

PER SABER-NE MÉS:
CEnTRAL ASiA
VV. AA, Lonely Planet (2010) (en anglès).

KYRgYzSTAn
Rowan Stewart, Odyssey (2002) (en anglès).

Demonios extranjeros  
en la ruta De la seDa
Peter Hopkirk, Laertes (1997)

www.wDL.ORg 
En el marc d’aquesta Biblioteca Digital 
Mundial, promoguda per la UNESCO, es 
poden consultar les fotografies de Sergei 
Mijailovich Prokudin-Gorskii sobre l’imperi 
tsarista.

www.CBTKYRgYzSTAn.Kg 
Associació d’ecoturisme i turisme solidari al 
Kirguizistan. 

nieves eternas y amplios pastos  
al filo Del cielo. 
Revista Altaïr, 77. 

VIatGes: KIrGuIZIstaN 

Un recorregut per les 
muntanyes celestials
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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 902 103 855. 

Quan compres articles d’Intermón Oxfam no solament obtens productes 
d’excel·lent qualitat sinó que contribueixes a la reducció de la pobresa i al 

desenvolupament sostenible dels productors del Sud.

L’aLtra 

botiga

CACAU JUST peR eSMORzAR i beReNAR 
et proposem un ampli assortiment de productes elaborats amb cacau d’excel·lent qualitat, obtingut amb 
mètodes de conreu artesanals i per famílies camperoles que, gràcies al comerç just, tenen ingressos dignes  
i promouen projectes d’educació i salut per a la comunitat. el nostre cacau en pols està produït per  
11 cooperatives de São Tomé; les cremes s’elaboren amb cacau de costa d’ivori i del camerun;  
i les galetes es fan amb cacau recol·lectat pels membres de cOnacadO, de la República dominicana.

CREMA DE CACAu  
AMB AVELLAnES 
Preu: 3,49 euros.

CREMA DE CACAu FOnDAnT 
Preu: 3,39 euros.

CACAu En POLS afriKao
Preu: 4,69 euros.

gALETES DE CACAu  
i AnACARDS
Preu: 2,95 euros.

LLiBRETES Din A4 DE PAPER RECiCLAT 
120 fulls. disponible també en din a5 (4,6 euros). 
Preu: 6,9 euros.

LLibReTeS 100% ReCiCLADeS 
Hem llançat unes llibretes de paper 100% 
reciclat en el marc de la nostra oferta 
de productes elaborats seguint criteris 
de respecte ètic i mediambiental. amb 
aquests productes, contribuïm a divulgar 
un consum més responsable, que és una 
de les finalitats del comerç just.
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902 330 331 www.IntermonOxfam.org

“Abans que Intermón Oxfam comprés la nostra 
producció, molts camperols es veien obligats a 
malvendre les seves collites i, si un any hi havia 
problemes, molts d’ells es quedaven desemparats. (…) El 
comerç just ens ha canviat la vida. Gràcies a les primes 
socials hem pogut construir escoles, cases per als 
mestres i rebre formació. Les famílies camperoles, que 
ara obtenen un pagament just per les seves collites, han 
pogut millorar les seves cases i la producció.” 
John nuwagaba, dIrEctOr d’AcPcU, cOnsOrcI fOrmAt PEr 6.000 
cOOPErAtIvIstEs qUE PrOdUEIxEn cAfè dE cOmErç jUst A LA 
rEGIó d’AnkOLE (UGAndA).

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.




