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reVista  
oxfam intermón 60 ANYS CANVIANt VIDES  

QUE CANVIEN VIDES   
El 2016 hem fet 60 anys. Han estat 60 anys de treball dur destinats a 
aconseguir un objectiu, el d’un món sense pobresa, i mirant de fer realitat, dia 
rere dia, el nostre lema: “canviar vides que canvien vides”. 

Des que vam començar, l’any 1956, no hem deixat d’avançar per adaptar-nos 
als reptes que se’ns han anat plantejant a cada moment. Per això des del 1997 
formem part de la confederació internacional Oxfam, una organització en què 
participem 22 membres que cooperem en més de 90 països.

Actualment, una de les nostres línies de treball principals és l’anàlisi i la 
denúncia de la desigualtat extrema i les seves conseqüències. En situacions 
d’emergència humanitària, som experts en la distribució d’aigua potable, 
higiene i sanejament entre les persones afectades.

A Espanya, fa anys que defensem l’ajut oficial al desenvolupament i, des del 
2015, hem iniciat també accions de cooperació a favor de dos col·lectius:  
el de les dones i el de les persones migrants.

Tot això ha estat possible gràcies a la vostra col·laboració com a socis i 
donants particulars, empreses i institucions, així com al suport de la societat 
en general. Una vegada més, gràcies.
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COmbATeNT LA desIGUALTAT, 
Potenciant la resiliÈncia

José María Vera
Director general 
d’Oxfam intermón
@Chema_Vera

edITOrIAL

 Colòmbia ha estat durant els últims 
mesos entre els nostres grans focus 
d’atenció. Vaig visitar el país unes setmanes 
abans del plebiscit per l’acord de pau i, més 
enllà de l’ocasió concreta, vaig veure com 
aquest país, ferit una vegada i una altra, 
desitja viure en pau i mereix que fem tot el 
que es pugui per ajudar a guarir les ferides i 
mirar cap al futur. Per descomptat, de la 
manera que les colombianes i els 
colombians considerin més idònia per  
fer-ho i mitjançant un procés de 
construcció de la pau que estigui guiat per 
la veritat i la justícia; un procés en el qual 
tinguin veu i vot les dones, les comunitats 
indígenes i les víctimes de qualsevol dels 
tipus de violència i de desigualtat. El nostre 
compromís amb les organitzacions locals 
que ho fan possible continua sent ferm per 
aconseguir-ho.

Perquè, a Colòmbia i a qualsevol altre lloc 
del món, una de les nostres prioritats és 
treballar sobre les greus desigualtats 
globals que estan en les causes de la 
pobresa i la injustícia. la desigualtat 
ha augmentat a tot el món durant els 
darrers anys: l’1% més ric de la població 
mundial posseeix més riquesa que el 99% 
restant. la desigualtat és global i, per 
tant, requereix accions globals. Per això 
treballem en més de noranta països de 
l’Àfrica i l’Amèrica llatina per tal de posar fi 
a la pobresa i la injustícia.

Un dels eixos de la nostra acció és facilitar 
els mecanismes de la resiliència, que és 
com anomenem la capacitat que tenen 
les persones per fer valer els seus drets i 
millorar la seva qualitat de vida malgrat els 
desastres, les tensions o la incertesa a què 
s’enfronten en diferents circumstàncies. 
Parlem de situacions com l’huracà 
Matthew a Haití, les sequeres a Etiòpia, el 
canvi climàtic o la volatilitat dels preus; 
situacions que mostren que el món canvia 
més ràpidament que mai i que és vital ser 
capaços de gestionar els canvis, afrontar 
les dificultats i aprofitar les oportunitats. El 
desenvolupament sostenible no és possible 
sense aquesta capacitat per resistir els 
xocs i recuperar-se’n.

Potser una de les novetats més 
significatives és la forma directa que tenim 
d’incidir en una realitat espanyola en la qual 
la crisi i les retallades econòmiques han fet 
estralls durant aquests últims anys. Hem 
ampliat el nostre treball a Espanya, fins ara 
centrat en la publicació d’investigacions i 
en campanyes d’influència i mobilització 
social, per comprometre’ns amb un 
programa de suport a persones en situació 
de vulnerabilitat i exclusió social. Ho fem 
donant suport a la tasca de diverses 
organitzacions de reconeguda trajectòria 
que treballen directament en dos sectors 
clau per canviar la vida de milers de 
persones: les migracions i la violència 
contra les dones. Ho fem amb la mateixa 
lògica amb què treballem en altres països: 
la de buscar canvis en la vida de les 
persones ajudant i enfortint organitzacions 
amb experiència, ja implantades en 
el territori, que treballen directament 
amb individus en risc d’exclusió social i 
vulnerabilitat. Tot i que aquest serà un 
programa rellevant, no suposa cap canvi en 
el nostre focus, que és i continuaran sent 
les poblacions més vulnerables dels països 
de l’Àfrica i l’Amèrica llatina.

No són tasques petites, l’any que celebrem 
el 60è aniversari d’Oxfam intermón. Cal 
reconèixer moltes coses en la feina feta 
al llarg de tot aquest temps, i també hi ha 
una bona quantitat de reptes pendents. 
Aquest aniversari ha estat una oportunitat 

per reconèixer, valorar i secundar el treball 
de les avançadores, dones que avancen i 
fan avançar a les societats i comunitats en 
què viuen. la seva visita per a la celebració 
ha donat veu a moltes activitats que cada 
dia tenen lloc arreu del món sota el seu 
lideratge. En la memòria que incloem en 
aquest número de la revista hi podem trobar 
molts exemples d’això.

Així mateix, ens apropem als qui pateixen 
les conseqüències més greus del canvi 
climàtic. A Burkina Faso, un país que no 
contribueix gens a l’escalfament global, i 
on l’agricultura i la ramaderia donen aliment 
a més del 80% de la població, el problema 
és seriós. Sequeres, pluges impredictibles 
i collites perdudes en són algunes de 
les conseqüències, però és possible, i 
és a l’abast de tots nosaltres, actuar per 
capgirar aquesta situació.

i m’agradaria acabar amb un enorme 
agraïment a les persones que ens ajudeu, 
de diferents maneres, a canviar vides a 
través del nostre treball. En aquestes 
pàgines descobrirem tretze persones 
solidàries que es comprometen, amb 
diferents experiències i motivacions, 
amb l’objectiu de retornar la dignitat a les 
persones menys afavorides. Exemples 
d’heroïnes i herois de la solidaritat i 
l’esperança.

José María Vera

Una de les nostres 
prioritats és treballar sobre 
les greus desigualtats 
globals que estan en les 
causes de la pobresa i la 
injustícia

Un enorme agraïment a les 
persones que ens ajudeu, 
de diferents maneres, a 
canviar vides a través del 
nostre treball
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l’huracà Matthew ha deixat més de 800 morts i més de 2 milions 
de persones afectades al seu pas per Haití. Moltes d’elles s’han 
quedat sense llar i en algunes àrees del país s’ha perdut fins 
al 80% de les collites. El sud del país ha estat la zona més 
afectada, però la capital, Port-au-Prince, també n’ha patit les 
conseqüències, encara que en menor mesura; no hem d’oblidar 
que en aquesta ciutat encara hi ha 60.000 habitants que viuen en 
campaments precaris des del terratrèmol que l’any 2010 va costar 
la vida almenys a 230.000 persones. 

Pocs dies després del pas de l’huracà va sortir des de Madrid 
un avió llogat per l’AECiD (Agència Espanyola de Cooperació 
internacional per al Desenvolupament) en el qual Oxfam 
intermón va enviar tres tones de material per potabilitzar aigua i 
mosquiteres. les primeres setmanes s’hi van distribuir productes 
bàsics i kits d’higiene que incloïen sabó i pastilles purificadores 
per evitar malalties com el còlera o la diarrea, i també material de 
construcció.

l’altra emergència en què estem treballant té com a escenari la 
conca del llac Txad. El conflicte bèl·lic, que va començar fa més 
de set anys, entre Boko Haram i els militars que intenten combatre 
aquesta organització ha destruït pobles sencers, carreteres, 
fonts d’aigua, centres de salut i escoles. Més de 2,6 milions de 
persones s’han vist obligades a fugir de casa seva i 9 milions 
necessiten ajuda urgent a Nigèria, el Níger i el Txad. Es calcula 
que 6,3 milions de persones es troben en situació d’inseguretat 
alimentària i que centenars d’elles poden morir per culpa de 
la fam. Gairebé mig milió de nens menors de 5 anys pateixen 
malnutrició i poden emmalaltir de còlera. 

Hem proporcionat ajut a 250.000 persones des del maig del 2014 
i hem ampliat la nostra resposta: hi estem treballant en tres de 
les àrees més afectades i volem ajudar 1,5 milions de persones al 
llarg de l’any vinent. la nostra actuació va dirigida a les persones 
desplaçades i també a les comunitats que les acullen.

Més informació a:
www.OxfamIntermon.org/huracamatthew
www.OxfamIntermon.org/llac-txad

la nostra organització ha fet 
60 anys i vam celebrar-ho  
el passat 21 d’octubre a 
Barcelona. Vam organitzar 
una trobada en què vam posar 
en relleu la importància de 
les dones en la defensa de 
l’exercici d’una ciutadania 
activa i en la lluita contra la 
pobresa.

A l’esdeveniment hi van assistir 
la directora executiva d’Oxfam, 
Winnie Byanyima, qui va 
recordar els seus inicis com a 
activista i el seu paper polític 
en defensa dels drets de la 
dones a Kenya, i Perla Álvarez, 
professora de guaraní i líder 
camperola de l’organització 

paraguaiana Coordinadora 
Nacional de Mujeres Rurales 
e indígenas. l’acte va ser 
presentat per la model Judit 
Mascó i hi van intervenir les 
cantants lamari i Neus Ferri. 
A més, hi van participar també 
José María Vera, actual director 
d’Oxfam intermón, i lluís 
Magriñà, que va ser director de 
l’organització entre els anys 
1980 i 1995.

Amb aquest acte vam 
voler fer visible que al llarg 
d’aquests 60 anys hem anat 
evolucionant d’una labor més 
assistencial a un treball en 
el qual estan directament 
implicades les organitzacions 

de beneficiaris i amb el qual 
pretenem aconseguir un 
desenvolupament sostenible. 
Ara ens hem proposat un nou 
repte: impulsar la nostra feina 
de cooperació també a Espanya, 

juntament amb organitzacions 
de dones i d’immigrants, dos 
dels col·lectius més afectats 
per la crisi. 

1956-2016: seIXANTA ANYs de 
lluita contra la Pobresa

HAITÍ I LA reGIÓ deL LLAC TXAd, eN esTAT d’emerGÈNCIA
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la violència contra les dones 
és un dels grans obstacles al 
treball pel desenvolupament 
a tot el món. Tanmateix, a 
través dels nostres programes 
i projectes descobrim i donem 
suport a moltes dones líders 
que, malgrat les seves difícils 
circumstàncies, són un 
exemple de superació i lluita.

Per això cada any, durant 
la setmana del 25 de 
novembre, amb motiu del Dia 
internacional de l’Eliminació 
de la Violència contra la Dona, 
recordem la importància del 
lideratge i de l’erradicació de 
totes les formes de violència 
contra les dones en el marc de 
la iniciativa “Avançadores”. 

Durant el 2016 hem gaudit 
del suport de RTVE, que ha 
promogut la sensibilització 
dels membres dels seus 
equips i ha donat visibilitat 
externa a aquest problema i 
també a les seves propostes 
de solució. Així mateix, 
juntament amb l’Asociación 
de Amistad Hispano-
Francesa Mujeres Avenir hem 
conegut les experiències 
d’avançadores de diferents 
països francòfons en la lluita 
contra la violència. 

la nostra convidada especial, i 
la inspiració d’una gran part del 
nostre treball a “Avançadores”, 
ha estat la periodista Jineth 
Bedoya, sotsdirectora del 
diari El Tiempo. la Jineth 
va ser víctima de segrest, 
tortura i violació, i amb una 
gran valentia ha convertit el 
seu esforç i la seva visibilitat 
en una aposta per prevenir 
la violència i donar suport a 
altres víctimes desconegudes 
de Colòmbia. També hem 
compartit l’experiència de 

les dones de Burundi, que, 
mitjançant les seves líders, 
ens van explicar com, per a 
moltes dones que viuen en 
una situació de precarietat, 
la possibilitat de disposar 
dels seus propis documents 
d’identitat o de poder titular 
les terres al seu nom els 
permet prevenir les situacions 
de violència masclista. i al 
Marroc, la col·laboració 
amb les treballadores del 
sector de la maduixa ajuda a 
prevenir la violència, també 
malauradament freqüent, en 
l’àmbit laboral. 

la setmana ens ha permès 
reflexionar sobre formes 
de discriminació i violència 
evidents i sobre d’altres de 
menys visibles, que formen 
un mateix substrat; i, molt 
especialment, compartir 
i difondre tot un seguit 
d’iniciatives i propostes 
que les organitzacions de 
dones amb què treballem 
desenvolupen amb l’objectiu 
de posar-hi fi.

l’equip d’Oxfam intermón a Espanya 
està format per unes 2.000 persones, 
el 85% de les quals ofereixen el seu 
temps, coneixements i esforç de manera 
altruista. Elles conformen l’equip de 
voluntariat que principalment gestiona les 
nostres botigues de comerç just i segona 
oportunitat i que duu a terme accions de 
mobilització al carrer.

El 5 de desembre va ser decretat el 1985, 
per les Nacions Unides, el Dia internacional 
del Voluntariat. Aquest dia, anualment, des 
d’Oxfam intermón agraïm la imprescindible 
feina que fan totes aquestes persones 
en la nostra organització; elles participen 
activament en la sensibilització i la 
informació sobre la nostra feina i en la 
captació de fons per fer-la possible. 

Aquest any, coincidint a més amb la 
celebració del 60è aniversari de la 

creació d’Oxfam intermón, sis voluntaris 
i voluntàries han visitat els nostres 
programes de cooperació a la República 
Dominicana. Aquest viatge tenia com a 
objectiu que, en haver tornat, i a través del 

seu testimoniatge, poguessin transmetre 
l’experiència als seus companys de 
voluntariat i difondre com és el treball que 
hi duem a terme.

5 de desembre,  
dIA INTerNACIONAL 
deL VOLUNTArIAT

AVANÇAdOres: LIderATGe CONTrA LA VIOLÈNCIA
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La Pascaline, agricultora de 
59 anys, és una de les víctimes 
dels efectes del canvi climàtic a 
Burkina Faso.
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EL CANVI 
CLIMÀTIC 
PERJUDICA 
MÉS ELS QUI 
TENEN MENYS

El que per a nosaltres es tradueix en hiverns 
menys durs i estius més tòrrids, per a altres 
persones és una tragèdia que molt sovint pot 
acabar amb els seus mitjans de vida. El canvi 
climàtic afecta amb més intensitat les poblacions 
més vulnerables, que, alhora, són les que menys 
contribueixen a la seva existència. Burkina Faso, 
un dels països més pobres del món, ens mostra 
que és imprescindible que hi actuem ja. 
Text: María José Agejas, periodista del Departament de  

Comunicació  |  Fotos: Pablo Tosco

burkina faso

burkina faso
habitants: 16.967.800
Esperança de vida: 55,4
PIB: 1.141 $
Analfabetisme homes: 70,60%
Analfabetisme dones: 84,80%
Mortalitat infantil: 166‰
IDh: 181
Pobresa: 46,40%
Font: Informe sobre Desenvolupament 
humà (PNUD), 2015

Ouagadougou

Bobo-Dioulasso
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V am aprendre dels 
nostres pares a 
conrear la terra. 
Vam veure com 

practicaven l’agricultura 
i després ens va tocar a 
nosaltres fer-ho”, explica 
la Pascaline, una dona de 
59 anys. Els pares de la 
Pascaline, però, no van poder 
preparar-la per a un factor 
que des de fa anys juga de 
manera capritxosa amb les 
seves collites, amb la seva 
fam: el canvi climàtic. i és que 
últimament és difícil saber 
si plourà o no, quan ho farà, 
si la calor serà més o menys 

severa i si, en definitiva, caldrà 
vendre els animals en l’època 
de la collita perquè no n’hi ha 
prou per alimentar la família. 
Fins i tot els insectes i el vent, 
el comportament dels quals 
tradicionalment ha donat als 
agricultors pistes sobre el 
temps meteorològic, han deixat 
d’encertar el pronòstic. 

Enclavat a l’Àfrica occidental, 
sense sortida al mar, Burkina 
Faso sofreix un clima extrem, 
fet que suposa inundacions 
i sequeres a la mateixa 
regió amb pocs mesos de 
diferència. El canvi climàtic ha 
agreujat aquesta situació ja 
desfavorable de partida, i la 
Pascaline s’hi ha d’enfrontar 
amb molt poques armes. 

Podríem dir que ella no ha emès 
gasos d’efecte hivernacle 
mai a la seva vida. No té 
cotxe; no duu roba feta en 
fàbriques; no té calefacció, 
llum elèctrica ni aigua corrent... 
Ni tan sols fuma. Això és el 
que succeeix amb el canvi 

climàtic: la meitat més pobra 
de la població mundial, uns 
3.600 milions de persones, 
tan sols generen el 10% de les 
emissions que causen el canvi 
climàtic, i en canvi en són les 
víctimes principals, pel fet de 
no disposar de recursos per 
defensar-se dels seus efectes. 

Els països desenvolupats 
són els principals causants 
del problema, i són els que 
haurien de proporcionar 
recursos perquè la Pascaline 
i tots els altres poguessin 
preparar-se i minimitzar la 
seva vulnerabilitat davant els 
capritxos de les pluges i les 
sequeres. “la sequera deté 
el creixement de la nostra 
sembrada. Al començament 
de l’estació no hi va haver 
prou pluja i ara és quan cauen 
les grans precipitacions”, 
es lamenta. Els efectes del 
canvi climàtic únicament es 
poden combatre amb un canvi 
d’actitud de la gent i, sobretot, 
dels governs i líders mundials, 
perquè no arribi un dia que la 

Pascaline hagi de triar entre 
passar gana o emigrar. 

A casa seva són quinze 
persones. Quan ens trobem 
amb ella, a principis del mes 
de setembre, la seva jornada 
consisteix a collir mongetes i 
diverses plantes que serviran 
per elaborar salses, com ara 
l’ocra. Entre rialla i rialla, ens 
explica diferents episodis de 
la seva vida, des que va ser 
promesa per la seva família, 
que la va casar amb 19 anys, 
fins al dia d’avui, quan alguns 
dels seus fills han emigrat 
a Costa d’ivori a la recerca 
d’una vida millor. Al mig, anys 
de sequeres, de lluites, de 
privacions i de mirar el cel 
preguntant-se si sembrar o 
esperar-se, si collir o  
arriscar-se que l’aigua espatlli 
el que hi ha sembrat. 

el nostre treball  
a burkina faso
Mentre esperem que els líders 
mundials es decideixin a 
prendre decisions rellevants, 

La meitat més 
pobra de la població 
mundial, uns 3.600 
milions de persones, 
tan sols genera el 
10% de les emissions 
que causen el canvi 
climàtic

El Nabonswendé escolta a la ràdio la informació meteorològica que els ajuda a ell i altres agricultors a prendre mesures per evitar pèrdues en les collites.
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que incloguin fons suficients 
per combatre els efectes del 
canvi climàtic, des d’Oxfam 
intermón fem tots els 
possibles, perquè la població 
que pateix aquests efectes no 
pot estar de braços plegats.

A Burkina Faso ho fem 
mitjançant un projecte que 
es desenvolupa també a 
dotze països més i amb el 
qual busquem reforçar la 
resiliència i la capacitat 
d’adaptació i reacció de les 
famílies més desprotegides. 
Per a això, treballem en 
diverses direccions. Una és la 
previsió del temps i l’enviament 
d’alertes per SMS o a través 
de la ràdio, mitjans que 
substitueixen el tradicional 
tam-tam, el tambor amb què 

antigament es transmetia la 
saviesa climàtica de la gent 
del camp. Aquesta informació 
va acompanyada de consells 
per actuar-hi conseqüentment. 
D’aquesta manera, els 
agricultors poden prendre 
decisions per adaptar la seva 
agricultura en funció de les 
previsions climatològiques: 
no gastar llavors plantant 
el que no creixerà (sorgo en 
zones baixes un any de molta 
pluja, per exemple), adobar la 
terra abans de l’arribada de 
precipitacions...

També els facilitem les llavors 
que millor s’adaptin a la 
previsió per a una determinada 
campanya agrícola. “Aquestes 
llavors seleccionades són 
un benefici per a nosaltres. 
Quan les fem servir, millorem 
les collites. Amb una mica 
d’aigua n’hi ha prou perquè 
la collita creixi normalment. 
Així recol·lectem molt més”, 
explica la Pascaline. És 
un projecte complet, que 
inclou l’emissió de butlletins 
agrometeorològics cada deu 
dies amb els paràmetres 
clau de la temporada (quan 
comença i quan s’acaba 
l’estació plujosa, per exemple) 

i altres dades, com ara el 
monitoratge de la vegetació, 
els incendis forestals, la 
predicció estacional, etc. Així 
mateix, s’envien pronòstics a 
més curt termini, amb dades 
com la temperatura, la direcció 
del vent o la possibilitat de 
pluges, i butlletins d’urgència 
per informar sobre què es pot 
esperar durant les sis o dotze 
hores següents. 

l’accés a aquesta informació 
comporta un canvi en la vida 
de les persones. Nabonswendé 
Sawadogo, un pare de família 
de 34 anys, forma part del 
comitè d’alertes de la seva 
comunitat, a Pissila. Juntament 
amb quatre persones més, 
s’encarrega de transmetre la 
informació climatològica que 
escolta a la ràdio per tal que la 
gent del poble pugui prendre 
les precaucions pertinents. El 
Nabonswendé s’ha convertit en 
un referent: “Des que estic al 
comitè, no hi ha cap dia que la 
gent no vingui a preguntar-me 
sobre el clima. Ara, la nostra 
vida està més desenvolupada 
que abans; amb la informació 
que rebem a través de la ràdio 
sabem com hem de planificar la 
temporada”.

Una altra de les nostres 
activitats és la instal·lació 
i condicionament de 
punts d’aigua potable. les 
activitats que entre les 
organitzacions humanitàries 
s’anomenen WASH (aigua, 
sanejament i higiene, per 
les sigles en anglès) són la 
gran especialitat d’Oxfam 
mundialment, i Burkina 
Faso no n’és pas l’excepció. 
Aigua per a les persones, 
per als conreus i per als 
animals. Per exemple, torres 
d’aigua que funcionen amb 
energia solar i que abasten 
mil persones cadascuna; 
o desenes de pous d’ús 
hortícola, i també sistemes 
d’irrigació per no haver de 
dependre de l’aigua de pluja. 
Atesa l’elevada incidència 
de les malalties d’origen 
hídric, és a dir, provocades 
pel consum d’aigua en mal 
estat o contaminada, hi 
desenvolupem també un 
treball de conscienciació i 
de divulgació de pràctiques 
d’higiene. Ja fa anys que hem 
descobert que la formació en 
matèria d’higiene salva tantes 
vides com l’accés a l’aigua 
potable, o fins i tot més. 

El proper mig segle 
hi haurà entre 250 
i 1.000 milions de 
persones que hauran 
de deixar casa seva 
i els seus mitjans de 
vida si no es frena el 
canvi climàtic

La vida dels habitants 
de la localitat de 
Kario ha canviat 
gràcies a la torre 
d’aigua instal·lada per 
Oxfam Intermón. En 
la imatge, un grup de 
dones al costat d’un 
dels conductes que 
distribueixen l’aigua 
acumulada a la torre.
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la malnutrició és un altre dels 
fronts de batalla en un país 
on aproximadament el 10% de 
la població pateix fam crònica 
i el 50% viu en la pobresa. 
Treballem en la detecció de 
casos, especialment en dones 
lactants o embarassades i en 
nens. 
 
el canVi climÀtic  
al món
Avui dia ningú no dubta dels 
efectes del canvi climàtic al 
món. Des dels anys setanta, 
s’ha duplicat el nombre 
de persones exposades a 
inundacions o ciclons. En 
la major part dels casos no 
podem parlar de “desastres 
naturals”, ja que la mà de 
l’ésser humà hi és cada vegada 
més present. les collites es 
perden, les malalties dels 
conreus es multipliquen, 
els preus es disparen, les 
persones han d’abandonar les 
seves terres… Segons l’Agència 
de les Nacions Unides per als 
Refugiats (ACNUR), el proper 
mig segle hi haurà entre 250 i 
1.000 milions de persones que 

hauran de deixar casa seva i 
els seus mitjans de vida si no 
es frena el canvi climàtic.

Per completar aquest 
panorama aterridor, com 
més pugin les temperatures, 
més disminuirà la producció 
agrícola. Segons el Banc 
Mundial, si la temperatura 
puja tres graus centígrads, 
gairebé la totalitat de les terres 
dedicades ara a l’Àfrica al 
conreu del blat de moro, el mill i 
el sorgo no es podran fer servir 
per a això. 

Estem davant un repte de 
primer nivell i, malauradament, 
la resposta de la comunitat 
internacional no està a l’altura. 
Ni en la quantitat ni en la 
qualitat dels fons. Els acords 
assolits fins ara, encara que 
són un començament i el 
reconeixement que cal aturar 
els efectes del canvi climàtic, 
no garanteixen que no s’arribi 
a registrar aquest temut 
increment de tres graus, de 
conseqüències catastròfiques. 
Encara hi ha molt per fer, 

no només en relació amb la 
reducció d’emissions sinó 
també pel que fa a l’increment 
dels fons perquè els països 
afectats puguin adaptar-se 
als canvis a llarg termini (fins 
ara, la majoria dels fons no 
s’han destinat a l’adaptació 
sinó a pal·liar els efectes de 
les desgràcies després que 
aquestes s’hagin produït).

En definitiva, la lectura que 
fem des d’Oxfam intermón 
és que, com en tants altres 
assumptes, els països estan 
anteposant els interessos 
dels seus governs als de les 
persones. Els països amb 
economies emergents, com ara 
la Xina, el Brasil, Sud-àfrica o 
l’índia, se situen a la defensiva, 
mentre que els països rics, 
com ara els Estats Units o els 
estats membres de la Unió 
Europea, no són capaços 
d’oferir prou finançament per 
a l’adaptació i la cobertura de 
danys i pèrdues. Per això, a 
Oxfam intermón ens mobilitzem 
per exigir a la comunitat 
internacional, i a Espanya en 

particular, que compleixin 
la seva part. Espanya hauria 
d’aportar 482 milions d’euros 
en la lluita contra el canvi 
climàtic per als anys 2015-
2018, segons els càlculs 
d’Oxfam. Tanmateix, de 
moment hi ha aportat menys 
de l’1% i només ha compromès 
143 milions per a aquest 
període. 

PeL FUTUr deL PAÍs
Burkina Faso és, com hem 
dit abans, un territori 
especialment vulnerable als 
efectes del canvi climàtic.  
És un país amb una economia 
que està majoritàriament 
dedicada al sector primari: 
agricultura, explotació de 
recursos naturals i ramaderia. 
l’agricultura representa 
un terç del PiB nacional i 
d’aquesta activitat viu més 
del 80% de la població. Els 
seus habitants practiquen 
una agricultura familiar de 
subsistència. Són gent com la 
Pascaline, que té una petita 
parcel·la on conrea cereals per 
al propi consum.

Un grup de dones de 
la localitat de Tafgo 
assisteixen a un taller 
que Oxfam organitza 
juntament amb ATAD 
(Alliance Technique 
d’Assistance au 
Développement) per 
prevenir la malnutrició 
infantil.
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A la nostra revista del mes de 
novembre de l’any passat 
parlàvem del treball que 
desenvolupem a la República 

Centreafricana, un país on el conflicte que 
es viu des del cop d’estat del desembre del 
2013 ha afectat gairebé tota la població. 
Milers de persones ho van perdre tot, fins 
i tot allò més bàsic: l’aigua. Facilitar-los 
l’accés a l’aigua potable, essencial per a la 
vida, ha estat i és un dels eixos principals 
de la nostra feina.

En concret, hem aconseguit distribuir 
una mitjana de 200 metres cúbics d’aigua 
al dia, durant sis mesos, en 14 camps 
de desplaçats de Bangui, així com dur a 
terme el manteniment de les estructures 
de sanejament; hem distribuït 3.000 kits 
d’higiene acompanyats d’una campanya 
de sensibilització; hem rehabilitat 70 fonts 
d’aigua i 160 pous comunitaris; hem format 
60 comitès de gestió d’aigua... Vam haver 
d’activar un pla d’urgència pels brots 
de violència del setembre i l’octubre per 
tal de facilitar l’accés a l’aigua potable 
a 10.000 nous desplaçats i també vam 

donar resposta al brot de còlera arribant 
a més de 16.600 persones. En total, hem 
aconseguit que més de 300.000 persones 
tinguin aigua potable, sanejament i una 
alimentació sana, i que coneguin millor els 
seus drets fonamentals. Hem fet possible 
que la nostra zona d’actuació vagi més 
enllà de la capital, Bangui, i treballem 
també a Bria, Bimbo, Paoua i Bataganfo.

Els brots de violència s’han continuat 
produint al país, com a conseqüència de 
la presència de múltiples i fragmentats 
grups armats arreu del territori, i també 
a causa del fàcil accés a les armes. No 
obstant això, des d’Oxfam mantenim el 
compromís d’estar al costat de la població 
i, a més de facilitar-li l’accés a aigua, 
aliments i protecció, seguim treballant 
per assegurar-nos que es respectin els 
drets de les víctimes, per desenvolupar 
les seves capacitats i per contribuir a 
la reducció de les causes profundes del 
conflicte.

rEPÚBLICA CENtrEAFrICANA: 
MÉS DE 300.000 PErSONES 
tENEN ArA ACCÉS A  
AIGUA POtABLE

Mahamat Fardos recull aigua d’un pou construït per Oxfam Intermón.

QuÈ Hem aconseguit

Ja abans que es deixessin 
sentir els efectes del canvi 
climàtic, Burkina Faso, com 
tots els països del Sahel, tenia 
una pluviometria molt variable 
d’un any a un altre. l’augment 
de les temperatures ha 
exacerbat tots els fenòmens 
climàtics a la zona,  
incloent-hi la sequera 
causada per la disminució 
generalitzada de les pluges.  
El sector agrícola és, 
òbviament, un dels més 
afectats, i la seguretat 
alimentària dels qui viuen 
d’això està cada vegada més 
en risc. En un país d’escasses 
infraestructures i economia 
limitada, les conseqüències 
del canvi climàtic són 
catastròfiques. Per això cal 
actuar-hi. 

Més informació a:
www.OxfamIntermon.org/
climaipobresa
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oxfam en acció

HEROIS I 
HEROÏNES 
DE LA 
NOSTRA VIDA 
QUOTIDIANA   

Fa uns onze anys que ets soci 
i donant d’Oxfam Intermón. 
Per què vas escollir la nostra 
organització?
Per un informe que vaig 
llegir sobre la manera com 
gestionaven els recursos 
diverses ONG. Oxfam intermón 
va merèixer la meva confiança 
per fer-me’n soci.

Has participat quatre vegades 
en el Trailwalker. Què significa 
aquest repte per a tu?
El Trailwalker té dos reptes: 
l’esportiu i el solidari. En 
l’esportiu, els 100 km es 
poden fer corrent o caminant; 
l’indispensable és que els 
membres de l’equip comencin 
i acabin junts. El repte 
solidari consisteix a recaptar 
1.500 euros en donatius. 
Aconseguir el repte solidari del 
segon Trailwalker va ser més 
difícil que el primer, però ara, 
després de quatre, ja estem 
pensant en el cinquè... i això 
significa que, amb motivació i 
un objectiu que valgui la pena, 
tot és possible.

Explica’ns com va ser la 
primera vegada que vas 
participar en el Trailwalker...
En la nostra primera 
participació vam superar amb 
escreix l’objectiu solidari, i pel 
que fa a l’esportiu, vam arribar 
en el temps que havíem previst 
(el màxim per recórrer els 
100 km són 32 hores).

Creus que les persones hem 
de dedicar una part dels 
nostres recursos (diners o 
temps) a la construcció d’una 
societat més justa?
Sí. Perquè això va en benefici 
de la societat del futur.

Què t’aporta personalment ser 
soci, donant i activista d’una 
ONG?
M’agrada col·laborar, 
fer alguna cosa pels 
altres, encara que sigui 
indirectament, i el fet de  
fer-ho a través d’Oxfam 
intermón em sembla una  
bona manera.

En les entrevistes que presentem a 
continuació hi descobrirem tretze 
col·laboradors i col·laboradores 
d’Oxfam intermón. Persones molt 
diferents entre si, d’edats diverses, 
que viuen en diferents parts del món, 
però amb dues grans coses en comú: 
la defensa del valor de la solidaritat 
i l’esperança de construir un món 
millor. Com tots els qui col·laboreu 
amb Oxfam intermón, són persones 
admirables que lluiten amb les seves 
pròpies eines i les seves aportacions 
econòmiques, de més o menys 
quantitat, per retornar la dignitat a 
les persones menys afavorides.  
Són herois i heroïnes de la nostra  
vida quotidiana. 
Text: Eva García Valero, periodista col·laboradora del 

Departament de Comunicació

ramon busQuets,  
FAN INCONdICIONAL deL TrAILWALKer
Fa onze anys que el Ramon col·labora com a soci 
i donant d’Oxfam intermón. Aviat participarà en 
el seu cinquè Trailwalker. Ja ha superat quatre 
vegades aquesta prova juntament amb cinc amics. 
En cadascuna d’aquestes ocasions ha corregut i ha 
caminat els 100 km i ha donat 1.500 euros destinats 
a millorar la dignitat de les persones, amb accions 
com apropar a l’aigua potable milers de dones i 
nenes perquè no hagin de caminar diàriament molts 
quilòmetres durant moltes hores.
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Què et va inspirar fa més de catorze anys a 
col·laborar amb Oxfam Intermón?
El fet de viatjar pel món, molt sovint a 
països pobres, sempre amb bicicleta o 
amb la motxilla a l’esquena, i amb molt de 
contacte amb la gent d’aquests llocs: el 
Nepal, l’índia, el sud-est asiàtic, Mèxic, 
Cuba, el Perú, el Marroc... Meravelloses 
experiències per conèixer altres cultures 
i persones. Després tornes a casa i 
t’adones de tot el que tenim aquí, que 
ni tan sols valorem o necessitem, i ho 
compares amb les vides tan difícils que 
es viuen per allà fora...

Què t’aporta el fet d’estar amb Oxfam 
Intermón?
la garantia d’una organització que conec 
bé, com a soci i com a voluntari; una 
total confiança pel que fa a la gestió de 
les donacions que rep. Oxfam intermón 
és una organització amb un alt nivell de 
professionalització i amb una visió de la 
cooperació al desenvolupament, l’ajuda 
d’emergència i la incidència política amb 
la qual em sento plenament identificat.

Explica’ns com va ser la teva última 
col·laboració amb Oxfam Intermón.
l’última col·laboració la vam promoure a 
través de Percentil (www.percentil.com), 
l’empresa que vaig fundar juntament amb 
la meva dona, la lourdes, i el meu soci 
luis. Va ser arran del terrible terratrèmol 
del Nepal i de la campanya de captació 
de fons que va promoure Oxfam intermón. 
Vam comunicar a tots els nostres clients 
la possibilitat de donar diners a través del 
nostre web i vam recollir fons per valor de 
prop de 2.000 euros.

Molts anys dedicats a aquesta ONG... Has 
après alguna cosa?
He seguit durant aquest temps l’evolució 
de l’organització i la seva modernització. 
A través de les seves comunicacions, 
els socis som testimonis dels canvis que 
s’estan produint en la vida de les persones. 
He après que la societat, treballant 
conjuntament amb les organitzacions 
socials, sí que pot canviar les coses. 

Com dones suport amb la teva empresa 
Percentil a altres ONG?
Percentil.com és una botiga en línia de 
compravenda de roba de segona mà. 
Té un model de negoci amb impactes 
molt positius, mediambientals i socials. 
Mediambientals perquè es basa en la 
reutilització de la roba i la reducció del 
consum de recursos per a la fabricació 
de roba nova. i socials perquè, a través 
de Percentil.com, els nostres clients 
poden donar a diverses ONG la roba que no 
acceptem. Als clients que ens envien roba 
que no compleix els nostres estàndards 
de qualitat els proposem que la donin, 
mitjançant el nostre canal, a entitats 
com CEAR (Comissió Espanyola d’Ajuda al 
Refugiat), la Fundación infancia, Càrites, 
Call of Hope o África Directo. la roba 

“gairebé nova” la comprem i la venem 
a la nostra botiga en línia amb un 80% 
de descompte. Des de l’any 2012 hem 
comprat prop de 3,5 milions de peces i 
hem donat a ONG més d’1,5 milions de 
peces. Percentil.com gestiona tota la 
logística necessària perquè això sigui així.

Vas donar els teus regals de noces per valor 
de 13.000 euros a Oxfam Intermón...
la lourdes i jo vam tenir clar des del 
començament que la part molt sovint 
“social” que hi ha al voltant dels regals 
de noces no estava en sintonia amb els 
nostres valors. Per això, inspirats pel meu 
germà Juan, que em va donar la idea, vam 
decidir donar tots els regals de noces. 
i vam triar l’ONG que millor coneixíem: 
Oxfam intermón. Una altra part de la 
donació va ser per a Blue Dragon Children’s 
Foundation, una ONG que treballa acollint i 
donant formació a nens i nenes al Vietnam. 
És increïble la feina que fan, ja que es 
dediquen a rescatar de prostíbuls de la Xina 
a nens i nenes vietnamites que han estat 
raptats o venuts per les seves famílies a 
xarxes de prostitució infantil. Amb la nostra 
aportació van poder modernitzar tots els 
lavabos i els vestuaris.

Recomanes a altres persones donar diners 
a organitzacions sense ànim de lucre?
i tant! Donar suport mitjançant donacions 
a organitzacions serioses que fan bé la 
seva feina és la manera d’aconseguir 
canvis des de la base de la societat; 
canvis que els dirigents del món no estan 
sabent o volent fer.

dANIeL beZAres, 
emPresArI sOLIdArI  
i actiVista
El Daniel és soci, voluntari i 
donant d’Oxfam intermón des 
de fa catorze anys. Coneix 
profundament l’ONG i hi col·labora 
amb donacions a través de la seva 
empresa, Percentil, una botiga en 
línia on es pot comprar i vendre 
roba de segona mà de dona, 
nen i nadó. la roba que no és de 
qualitat per vendre-la al seu web, 
la dona a diferents ONG. A més, 
va donar a Oxfam intermón els 
seus regals de noces per valor de 
13.000 euros.

“Donar suport mitjançant 
donacions a organitzacions 
serioses que fan bé la 
seva feina és la manera 
d’aconseguir canvis des de la 
base de la societat”
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Com vas començar a 
col·laborar amb Oxfam 
Intermón?
l’any 2001, vaig veure un 
anunci d’Oxfam intermón que 
estaven fent a la televisió. En 
aquella època jo estudiava 
a la universitat i els meus 
recursos econòmics eren 
bastant limitats. l’anunci 
més o menys transmetia que 
amb tan sols cinc-centes 
pessetes al mes podries 
ajudar moltíssimes persones. 
Alguna cosa en el meu interior 
em va fer sentir malament, 
perquè això era part del que 
em gastava en sortir un 
dissabte. Vaig ser conscient 
que al món hi ha una gran 
quantitat de gent que ho 
passa molt malament i vaig 
pensar que jo podia contribuir 
molt amb aquella petita 
quantitat. l’endemà em vaig 
fer sòcia de l’organització i 
avui continua sent una de 
les meves prioritats. No ha 
importat la meva situació 
econòmica; hagi estat més 
bona o més dolenta, mai no 
he deixat de ser sòcia d’Oxfam 
intermón.

D’això fa més de quinze anys. 
Què és el que et continua 
impactant més?
Els milers de persones, 
especialment els milions de 
nens i nenes, que passen 
gana diàriament, dia rere 
dia, i que no tenen cap mena 
de recurs. Vivim en un món 
molt desproporcionat, amb 
molt poca humanitat entre 
els que vivim amb totes les 
comoditats possibles. Avui, 
després de tants anys, encara 
tenim aquesta assignatura 
pendent.

Quina és l’última recollida 
de signatures que has 
protagonitzat?
l’última recollida de 
signatures ha estat per exigir 
a la Junta d’Extremadura i 
als grups parlamentaris que 
donin respostes efectives 
a l’alarmant situació d’atur, 
pobresa i precarietat que 
pateix una gran part del poble 
extremeny. Hem volgut exigir 
als polítics que compleixin les 
promeses que van fer a les 
persones que els van donar 
el seu vot de confiança. Els 
polítics tenen l’obligació de 

respectar el poble, i la manera 
de fer-ho és complir les seves 
promeses.

Fas de voluntària en una 
residència de gent gran. Què 
t’aporta, per exemple, jugar a 
cartes amb les àvies?
Ha, ha, ha! Ric perquè m’ho 
passava genial amb les àvies 
jugant a cartes. De totes les 
vegades que hi vaig jugar, 
només vaig poder guanyar 
un parell de partides. Sentia 
admiració per elles perquè 
algunes, malgrat no saber ni 

llegir ni escriure, sí que havien 
après, amb molt d’esforç, a 
jugar al cinquet i al set i mig. 
Sentia admiració també pel fet 
que persones que no acaben 
de portar-se bé entre elles 
se sentin a jugar plegades. 
Sentia tendresa perquè eren 
com nenes, amb les mateixes 
necessitats d’afecte i de 
comprensió. El fet d’estar amb 
les “meves” àvies m’aporta 
humanitat, tendresa, saviesa, 
solidaritat, amor... M’han 
ensenyat a veure la vida des 
d’una altra perspectiva, a riure 
en qualsevol circumstància, 
a relativitzar els problemes, 
a donar valor al gest més 
insignificant. Sobretot, m’han 
fet créixer com a persona.

Explica’ns com són els teus 
aniversaris solidaris, en què 
consisteixen.
Des de fa catorze o quinze 
anys, celebro el meu 
aniversari a casa amb els 
amics, i d’això en dèiem 
“l’esdeveniment de l’estiu” 
perquè ens hi ajuntàvem tots. 
Fa set anys, vaig pensar que 
podia convertir allò en un 
esdeveniment solidari. Així va 

VerÓNICA PÉreZ:  
LA sOLIdArITAT És UNA 
PrIOrITAT eN LA seVA VIdA
la Verónica és sòcia d’Oxfam intermón i 
duu la solidaritat a la sang. Col·labora de 
diverses maneres per a diferents ONG: 
és sòcia d’Oxfam intermón des de fa 
tretze anys, acostuma a fer donacions 
puntuals en situacions d’emergència, 
és voluntària en una residència de 
gent gran, dona sang i celebra el seu 
“aniversari solidari” amb l’objectiu de 
recaptar diners que després destinarà 
a una ONG. i encara vol fer més coses. 
la solidaritat forma part d’ella i se sent 
molt orgullosa d’això.

“Quan has 
experimentat la 
increïble sensació de 
benestar i felicitat 
que t’aporta el fet de 
poder ajudar, ja no 
pots viure sense això. 
Només ens cal una 
cosa per canviar el 
món: creure que val  
la pena”
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Com va començar la teva col·laboració amb 
Oxfam Intermón?
Fa quatre anys em vaig assabentar, per 
mitjà del seu portal d’internet, que estaven 
buscant traductors voluntaris qualificats. 
Els vaig enviar les meves credencials i m’hi 
van acceptar. D’aleshores ençà, sempre 
que puc, tinc el gust de col·laborar amb 
l’organització fent traduccions.

Quins textos acostumes a traduir per a 
Oxfam Intermón?
Són textos diversos, des de petits 
comunicats fins a articles sencers. la meva 
última traducció per a Oxfam intermón va 
ser una llista del vocabulari que es fa servir 
en monitoratge, avaluació, comptabilitat i 
aprenentatge.

Recomanaries aquest tipus de voluntariat a 
altres persones?
Absolutament. Crec que les persones que 
dominem dos o més idiomes podem ajudar 
a fer que el planeta s’entengui millor. A més, 
és un voluntariat que es pot fer a distància. 

Per a quines altres associacions 
col·labores?
Com a traductora, per al National Center 
for Science Education (Estats Units) i 
per a Amics de la Terra. Com a biòloga, 
anualment formo part del jurat del concurs 
de ciències empresarials que organitza 
l’Acadèmia de Ciències d’Ohio per als 
estudiants de preparatori de l’estat. Com 
a servei social, en aquest moment, estic 

produint un llibre d’història per al grup de 
voluntàries del Museu d’Història Natural de 
Cleveland.

Què has après d’aquests anys com a 
voluntària?
Que ser filantrop no és una cosa que 
només pugui fer la gent amb diners. les 
necessitats de la nostra societat i el 
nostre planeta no es resolen únicament 
amb capital; són imprescindibles la 
conscienciació i el treball de molts individus 
contra els interessos creats. Els canvis no 
es donaran si nosaltres no ens informem i 
si no aixequem la nostra veu en contra de 
les injustícies mediambientals, socials i de 
gènere. Tots hi podem col·laborar.

Què significa per a tu viure “una vida el més 
verda possible”?
Ser conscient del meu impacte en aquest 
món: l’impacte de la meva petjada de 
carboni, l’impacte de l’ús dels meus 
recursos econòmics, l’impacte dels meus 
governants al planeta... i, en conseqüència, 
comportar-me d’una manera coherent amb 
els meus principis. 

Des de quan mires de viure amb aquesta 
filosofia?
Vaig tenir la fortuna de créixer a la ciutat 
de Mèxic i de veure-hi una gran diversitat 
d’estils de vida i cultures indígenes. 
la meva àvia, que va créixer durant la 
Revolució mexicana, ens va ensenyar a 
estar assabentats de la nostra història, de 
política i de temes de gènere, i el meu pare 
sempre ens va inculcar la idea de respectar 
la diversitat de valors culturals i la natura. 
Quan vaig arribar als Estats Units, el que 
més em va impressionar van ser les grans 
quantitats de desaprofitament innecessari 
que es creen i veure com aquest estil de 
vida és imitat pels comerços de tot el món. 

Què t’aporta personalment el fet de dedicar 
una part del teu temps a col·laborar amb 
organismes socials?
Satisfacció personal, saber que estic sent 
coherent amb els meus principis.

LOUrdes sÁNCHeZ, dedICANT eL seU TemPs LLIUre A 
Fer QUe eLs PrObLemes deL mÓN s’eNTeNGUIN mILLOr
la lourdes, mexicana de naixement i resident als Estats Units, té els 
seus principis: mira de viure una vida el més verda possible des del 
punt de vista energètic i alimentari. A més de ser sòcia i col·laborar 
com a voluntària professional per a Oxfam intermón des de fa més de 
quatre anys, és voluntària del Museu d’Història Natural de Cleveland 
(Ohio, Estats Units).

“Ser filantrop no és una 
cosa que només pugui fer 
la gent amb diners. Les 
necessitats de la nostra 
societat i el nostre planeta 
no es resolen únicament amb 
capital; són imprescindibles 
la conscienciació i el treball 
de molts individus contra els 
interessos creats”

sorgir la idea de l’anomenat 
“aniversari solidari” i vaig 
decidir comprar una guardiola 
en forma de vaca, que es 
va convertir en la Guardiola 
Solidària. Durant la festa, 
la vaig passant entre els 
amics perquè cadascun faci 
l’aportació que vulgui. Han 
passat molts anys i ara són 
els fills dels meus amics els 
qui posen diners a la Guardiola 
Solidària. Cada any selecciono 
una o dues ONG a les quals 
donar tot el que he recaptat. 

Per què recomanaries a altres 
persones fer-se voluntàries 
d’una organització social?
Jo motivaria a tothom a 
viure l’experiència de ser 
voluntaris, socis o donants 
com a mínim un cop a la vida. 
Crec fermament que quan 
has experimentat la increïble 
sensació de benestar i felicitat 
que t’aporta el fet de poder 
ajudar (no importa quin tipus 
d’ajut sigui), ja no pots viure 
sense això. Només ens cal 
una cosa per canviar el món: 
creure que val la pena.
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T’has fet soci d’Oxfam Intermón 
recentment. Com vas prendre la decisió?
El que finalment em va impulsar a fer-me 
soci d’Oxfam intermón va ser l’explicació 
que em va donar la persona que va venir a 
casa meva buscant la subscripció, sobre 
els projectes de l’ONG. Ja vaig ser soci 
d’una altra entitat fa temps, però va estar 
esquitxada per un escàndol de frau. Això va 
minar la meva confiança i em vaig donar de 
baixa d’aquella entitat. D’aleshores ençà he 
participat de manera puntual en algunes 
de les campanyes que les ONG fan quan hi 
ha les crisis més dures. Però, en aquests 
últims anys, el nivell de deshumanització 
que recorre el món és insuportable i 
t’adones que no només és necessari 
aportar per a un fet concret sinó que cal 
garantir una estructura bàsica suficient 
que permeti estar preparats per ajudar 
abans d’engegar aquestes campanyes.

Com a organització, quines qualitats 
destacaries d’Oxfam Intermón?
A més del gran treball d’emergències i ajuda 
immediata que fa, destacaria els programes 
de desenvolupament perquè són la base 
per millorar una comunitat; són projectes 
que busquen que aquestes comunitats 
menys afavorides puguin desenvolupar-se 
per aconseguir un benefici a llarg termini.

En quines campanyes solidàries has 
participat recentment?
A casa hem participat en campanyes locals 
organitzades per l’escola on estudien les 
meves filles. Per exemple, cada any fan una 
campanya de suport al poble sahrauí, que 
inclou recollida d’aliments i conscienciació 
de l’estat sociopolític d’aquest poble. 
També es va fer una campanya de recollida 
de medicaments i material per als refugiats 
d’idomeni (“llar” de 14.000 refugiats i 
emigrants a Grècia); aquesta campanya 
l’organitzava un altre pare, que es va 
desplaçar fins allà per ajudar i lliurar el 
material recollit.

Per què creus que és tan important 
conscienciar els nens i nenes sobre la 
necessitat de no ser indiferents al valor de 
la solidaritat?
les meves filles tenen 9 i 11 anys i viuen 
en un món on ho tenen tot. Crec que això 
pot arribar a ser un problema, perquè poden 

acabar no valorant res. Elles han de saber 
que no tothom viu com vivim en el nostre 
entorn; que les coses més insignificants 
per a nosaltres poden ser un luxe per a 
persones iguals que elles. Han de saber que 
la injustícia existeix i és tolerada però que hi 
ha maneres de lluitar-hi.

Però no és fàcil explicar temes tan 
complexos...
Els nens són esponges de coneixement 
i poden entendre les coses. No es tracta 
d’explicar-los l’entorn socioeconòmic 
que provoca les desigualtats, perquè 
s’adormirien al cap de dos minuts, però sí 
que entendran que no és just que altres 
nens no tinguin aigua neta per beure o que 
estiguin desnodrits perquè han hagut de 
deixar casa seva a causa d’una guerra. No 
cal que vegin imatges horroroses, el que 
fa falta és que entenguin que aquestes 
persones podrien ser elles; que molta 
d’aquesta gent, que ara no té res, tenia una 

vida com la seva poc abans o simplement 
que no l’ha tingut mai perquè no li han 
deixat tenir-la. Aquestes situacions els 
han de semblar malament perquè és injust 
que hi hagi persones que no visquin amb 
dignitat, com elles.

Com et sents en col·laborar amb Oxfam 
Intermón? 
Fa que em senti part d’alguna cosa gran, 
com una petita peça que ajuda a fer que 
una cosa gran funcioni.

Recomanaries a altres persones seguir els 
teus passos i tornar a confiar en les ONG?
Tots els que pensem que el món ha de 
canviar ens hi hem d’implicar més. En el 
meu cas, fer-me soci d’Oxfam intermón 
m’ha donat l’oportunitat de conèixer més 
a fons les tasques que fa l’ONG. D’aquesta 
manera, la realitat del món se’m manifesta 
d’una manera més completa: t’adones 
de la quantitat de coses que es poden 
fer per millorar el món en què vivim. He 
comprovat que hi ha moltíssima gent que 
lluita per donar visibilitat a les injustícies 
i per buscar-hi solucions. la nostra part, 
la de socis i voluntaris, és molt senzilla 
però alhora ben important. Tot compta, per 
petit que sigui el gest o l’aportació. El més 
important és començar.

eNrIQUe dONATO, UN eXemPLe de COm des de CAsA  
es POT edUCAr Per LLUITAr CONTrA Les INJUsTÍCIes
l’Enrique és un dels socis més recents d’Oxfam intermón. Té molt clar que cal educar els 
nens i nenes perquè no siguin indiferents a la injustícia. S’esforça al màxim per ensenyar 
a les seves filles de 9 i 11 anys la importància del valor de la solidaritat.

“Col·laborar amb Oxfam 
Intermón fa que em senti part 
d’alguna cosa gran, com una 
petita peça que ajuda a fer 
que una cosa gran funcioni”

16



 
Com va començar la teva relació 
amb Oxfam Intermón?
Vaig conèixer aquesta 
organització fa més de quinze 
anys. Aleshores jo portava 
un nen sahrauí que tenia en 
acolliment a la consulta d’una 
logopeda d’Alacant. Vaig 
descobrir la botiga de comerç 
just del carrer Velázquez i vaig 
començar a anar-hi sovint. 
En una de les meves esperes 
vaig sentir com una professora 
concretava amb una voluntària 
els detalls per a l’organització 
d’un mercat. Em va semblar 
una idea magnífica. Al cap d’un 
temps, Oxfam intermón va obrir 
una botiga a Elx i, moguda pel 
record d’aquella conversa, els 
meus companys de l’institut 
i jo vam organitzar el primer 
mercat solidari de productes 
de comerç just abans del 
Nadal. Després d’aquest vam 
fer-ne un altre i un altre...

Com funciona aquest mercat 
solidari de productes de comerç 
just?
En el mercat solidari de 
Nadal, els estudiants, de 
12 a 18 anys, van a la botiga 
de comerç just d’Oxfam 
intermón i trien els productes 
que volen que venguem, 
aconsellats pels voluntaris i 
voluntàries, que ens preparen 
les caixes amb tots els 
productes embalats i una 
llista de preus. la tarda 
abans de la venda, alguns 
nois m’ajuden a carregar 
les caixes i les portem a 
l’institut, on l’endemà fem 
el muntatge. El mercat dura 
dos o tres dies, i acostumem 
a acceptar encàrrecs i anar 
a la botiga per reposar els 
productes que hagin tingut 
més èxit (normalment, la 
xocolata). l’últim dia recollim, 
fem el recompte i lliurem a la 
botiga els diners recollits i els 
productes que no s’han venut.

Com a docent, com creus que 
veu la solidaritat el jovent?, 
com es potencia?
Els joves mostren molt 
d’entusiasme quan se’ls 
plantegen temes reals i 
actuals que els fan  
aixecar-se de la cadira i 
actuar, ser protagonistes.  
Molt sovint es plantegen 
coses: “per a què serveix 
aprendre?”, “de què em valdrà 
a la vida saber determinades 
coses?”... Però quan 
desenvolupem activitats 
en què se’ls exigeix una 
implicació profunda, en canvi, 
tot cobra sentit. Ells creuen 
en la utopia i denuncien les 
injustícies perquè estan 
oberts a la vida.

Què significa per als teus 
estudiants el valor de la 
solidaritat?
Gairebé tots coincideixen que 
solidaritat significa ajuda, 
suport. Reconeixen que 
hi ha persones que tenen 
necessitats que ells poden 
cobrir gràcies a la seva acció.

Els arriba realment el missatge?
Un exemple: dues alumnes que 
han participat en la venda i 
organització dels mercats de 
productes de comerç just són 
ara voluntàries a la botiga d’Elx.

Com s’educa la mirada dels 
infants cap a problemes tan 
llunyans i complicats com el de 
la crisi dels refugiats?
Amb campanyes de 
sensibilització. Per exemple, 
fa uns mesos van venir uns 
voluntaris d’Oxfam intermón 
a fer unes xerrades sobre 
aquest tema i van convidar 
els alumnes a imaginar-se 
algunes de les situacions 
que estaven vivint els nois 
i noies de la seva mateixa 
edat que havien de fugir 
de la seva terra. Al nostre 
institut, com a la majoria 

de centres d’ensenyament 
públic, hi ha molts companys 
d’altres nacionalitats que 
han emigrat per diferents 
motius; conèixer aquestes 
realitats directament també 
els obre al que és diferent. 
Els que estudien l’optativa 
d’Empresa a 1r d’ESO van 
ser els encarregats de triar 
a quin projecte d’Oxfam 
intermón es destinarien els 
diners recaptats en l’últim 
esdeveniment solidari. 
Van decidir que fos per als 
refugiats de Síria. Des del meu 
punt de vista, van entendre 
que una persona com ells pot 
convertir-se en refugiada d’un 
dia per l’altre.

Quin és l’últim esdeveniment 
solidari que heu organitzat?
la Juana, una de les 
encarregades de dinamitzar 
la biblioteca de l’institut, va 
decidir muntar un mercat de 
llibres de segona mà amb 
els alumnes de 12 i 13 anys. 
Em va proposar que els 
diners aconseguits anessin 
a parar a Oxfam intermón 
perquè era una ONG que ja 
coneixíem de col·laboracions 
anteriors. S’hi va bolcar tota la 
comunitat educativa (mares, 

pares, alumnes, conserges, 
administratives, professors...), 
primer donant llibres i després 
comprant-los. Vam recollir 
418 euros nets perquè els 
llibres que es van vendre eren 
tots donacions de membres de 
la comunitat educativa.

Què t’aporta personalment 
col·laborar amb una ONG com 
Oxfam Intermón?
la col·laboració amb Oxfam 
intermón em fa sentir viva i em 
connecta amb els companys, 
amb els alumnes i amb totes 
les persones que podran 
gaudir d’una vida més digna. 
És un enriquiment mutu. 
Oxfam intermón és el canal 
que ens connecta als d’aquí 
i els d’allà i fa que tots ens 
sentim més a prop.

mArI CArme NAVArrO, UNA edUCAdOrA sOLIdÀrIA Per eXCeL·LÈNCIA
Fa 17 anys que la Mari Carme és sòcia i activista d’Oxfam intermón. Professora de llengua 
i literatura Valenciana a l’iES Cayetano Sempere, d’Elx, procura transmetre la seva passió 
per la solidaritat als seus alumnes d’una manera activa, pràctica, democràtica i creativa. 
Aquest és un exemple de com l’educació pot ajudar a construir un món millor per a tots.

“Oxfam Intermón 
és el canal que ens 
connecta als d’aquí 
i els d’allà i fa que 
tots ens sentim 
més a prop”

La Mari Carme i la Juana, en el mercat de llibres solidaris que van 
organitzar a l’institut on treballen.
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Com va començar la teva 
col·laboració amb Oxfam 
Intermón?
Això va ser fa bastants anys. 
Es començava a parlar de 
comerç just i va ser a través 
de la botiga de comerç just de 
Bilbao que vaig aprofundir en 
aquest tema. En aquella època 
ja col·laborava amb una petita 
ONG de Portugalete i, més 
endavant, vaig viatjar a l’Àfrica 
per viure-hi la meva pròpia 
experiència com a voluntària. 
A l’Àfrica em vaig adonar que, 
a més de col·laborar amb ONG 
locals, calia ajudar les ONG més 
grans perquè disposaven de 
més mitjans i feien una feina 
que difícilment podien fer les 
petites.

Què fas actualment per a Oxfam 
Intermón?
Hi col·laboro econòmicament. 
El suport logístic que ofereix 
Oxfam intermón i la quantitat 
de voluntaris i personal 
professional que té són molt 
necessaris per ajudar en 
situacions extremes i això 
només s’aconsegueix ajudant 
econòmicament perquè es 
mantingui. Per oferir la meva 
ajuda com a voluntària no 
qualificada prefereixo les ONG 
més petites.

Per a quines altres 
associacions col·labores?
El meu projecte principal 
el faig, juntament amb el 
meu marit, col·laborant amb 
l’associació Suyay Perú des de 
l’any 2006. l’objectiu principal 
d’aquesta ONG és la millora de 
les condicions de vida de les 

famílies més desfavorides, 
amb una atenció especial a les 
persones amb discapacitat.  
A més, puntualment col·laborem 
enviant diners a un orfenat 
de Port Elizabeth (Sud-àfrica), 
on vam estar com a voluntaris 
l’any 2012. També soc sòcia 
de la Creu Roja, i el meu marit, 
de Metges sense Fronteres 
i ACNUR. les quantitats que 
hi donem no són molt grans 
però ens agrada creure que 
el més encertat és repartir el 
nostre esforç entre diverses 
organitzacions.

Què significa per a tu viatjar  
al Perú i col·laborar amb Suyay 
Perú?
El principal objectiu de l’ONG 
és localitzar persones amb 
discapacitat pels turons 
(aquesta tasca és important 
perquè, si són nens, els pares 
solen tenir-los en una habitació 
sols mentre ells treballen tot 
el dia). llavors se’ls ajuda a 
inscriure’s en el registre, se’ls 
diagnostica la malaltia que 
tinguin, es fixen una sèrie de 
teràpies, etc. També hi donem 
mensualment una quantitat 
per sufragar una part de les 
despeses i per pagar l’educació 
d’un jove.

Què t’aporta el voluntariat en el 
terreny?
Sempre dic que quan anem 
al Perú és com pujar a una 
muntanya russa, pel que fa 
als sentiments. Uns dies estàs 
molt orgullosa de tot el que fas 
i creus que ajudes la gent tan 
sols pel fet de donar diners. 
Altres dies, quan apareixen 
casos nous i molt greus o quan 

alguna activitat no ha sortit 
gaire bé, tens la sensació que 
l’esforç ha estat inútil.

Recomanaries aquest tipus de 
voluntariat?
Ja ho crec! Per a mi, el 
voluntariat ajudant braç a braç 
i en altres països ha significat 
superar pors personals. He 
hagut de superar la por a volar 
i altres pors pròpies de sortir 
de la nostra zona de confort. 
Però fer aquest pas ha fet que 
em conegui millor a mi mateixa 
i m’ha permès millorar com a 
persona. Tots podem fer alguna 
cosa. Només cal que ens ho 
proposem i que renunciem a 
determinades coses, ja sigui 
una mica de temps lliure o una 
mica de diners.

De vegades la solidaritat 
s’improvisa...
Sí. Fa un mes, vam convèncer 
un grup d’amics de viatge per 
comprar cent pollets per a 
un orfenat de Zimbabue que 
vam visitar. Aquesta idea se 
li va acudir al meu marit quan 
estàvem coneixent l’orfenat.  
En l’ajuda, el més important és 
la constància.

Des de quan mires de viure 
amb aquesta filosofia 
d’ajudar sempre que sorgeix 
l’oportunitat?
Des que em vaig començar 
a conèixer. Des de petita he 
admirat les persones que 
viatgen i es dediquen a ajudar 
els altres, perquè sabia que mai 
no podria ser com elles. Fins i 
tot avui dia el meu somni seria 
ser metgessa i viatjar pel món 
ajudant la gent a curar les seves 
malalties. Però soc realista, no 
seré mai metgessa ni tindré 
prou coratge ni prou paciència 
per dedicar-me en exclusiva a 
ajudar els altres. Així, doncs, 
amb el que tinc i amb el que 
soc, he decidit ajudar a la meva 
manera: estalvio tot el que puc 
per poder viatjar i col·laborar 
amb alguna ONG local. i procuro, 
a més, donar diners de manera 
constant a algunes de les ONG 
més importants.

soraYa VillarroYa:  
QUAN LA PAssIÓ Per AJUdAr  
esdeVÉ UN rePTe PersONAL
la Soraya està molt implicada en diverses ONG, 
petites i grans, locals i internacionals. Acostuma 
a viatjar amb els ulls molt oberts per descobrir 
possibilitats d’ajut allà on vagi. Col·labora amb Suyay 
Perú, una associació peruana que ajuda nens amb 
discapacitat, i viatja a aquest país sempre que pot. 
És sòcia de la Creu Roja. i és sòcia i donant d’Oxfam 
intermón des de fa catorze anys.

“Tots podem fer 
alguna cosa. 
Només cal que 
ens ho proposem 
i que renunciem a 
determinades coses, 
ja sigui una mica de 
temps lliure o una 
mica de diners”
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A més de donar suport al treball d’Oxfam 
Intermón durant vint anys, quines altres 
causes has defensat? 
Al llarg de tota la meva vida he tingut la 
sort de poder donar suport a diferents 
causes i l’infortuni que existeixin. Sempre 
hi ha motius de sobres per continuar 
col·laborant. Em sento, com un ciutadà 
més, impulsat a ajudar.

Quines problemàtiques són les que et 
segueixen impactant més?
No tinc capacitat per separar les que  
més em poden afectar de les que menys.  
De vegades hi he pensat, per poder  
dedicar-me més intensament a unes 
causes que a d’altres, però al final tot el 
que afecta la gent i els seus problemes, 
que poden ser també els meus o els de 
qualsevol persona propera, m’importa 
i segueixo col·locant-les totes en un 
pla semblant. No em deixo portar per 
l’actualitat ni per unes característiques 
determinades. No m’importen més els 
nens que la gent gran, ni els homes que 
les dones, ni uns temes més que uns 
altres.

Quin és el teu gest solidari del qual et sents 
més orgullós?
No em sento orgullós de cap gest en 
particular. Em sento molt desafortunat 
que aquestes coses succeeixin i que les 
persones que tenen poder no prenguin les 
mesures necessàries perquè no continuïn 
succeint.

De quines formes has defensat la causa 
dels refugiats?
Ho he fet públicament, no només en 
manifestacions sinó també participant en 
programes de televisió i en vídeos, com 
també viatjant a aquests països per poder 
transmetre el meu testimoniatge.

Què li diries a algú que s’està plantejant de 
col·laborar amb una causa solidària? 
Que ho faci, sens dubte. 

Sabem que la solidaritat també s’aprèn. De 
quina situació o de quina persona ha sorgit 
el teu esperit solidari?
Això s’aprèn a casa, al carrer, de la gent 
que tenim al voltant... No hi ha res que 
neixi per generació espontània. Si mirem 
al nostre voltant, tenim motius de sobres 
per ser solidaris.

Quina de les teves cançons escolliries 
per ser referent de la lluita contra les 
injustícies, com a símbol de la solidaritat?
No l’he escrit encara.

JOAN mANUeL serrAT:  
“eNs sObreN eLs mOTIUs Per ser sOLIdArIs”
Joan Manuel Serrat col·labora amb Oxfam intermón des de fa més de vint 
anys. Afirma que els problemes dels altres poden ser els seus problemes 
i per aquest motiu se sent impulsat a donar suport a qualsevol causa 
que necessiti la seva col·laboració. Recentment ha estat testimoni 
directe de la situació dels refugiats, a ells també els dona el seu suport.

“La solidaritat s’aprèn a 
casa, al carrer, de la gent que 
tenim al voltant... No hi ha 
res que neixi per generació 
espontània. Si mirem al nostre 
voltant, tenim motius de 
sobres per ser solidaris”
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Què has après col·laborant amb 
organitzacions tan diferents 
durant tants anys?
He après que l’ajuda a llarg 
termini és molt necessària; 
els projectes de llarga durada, 
on l’educació sigui un pilar 
important, són imprescindibles. 
He après a valorar tot el que 
tinc. He après que col·laborar 
també és dedicar el temps 
a expressar la teva opinió 
en revistes com la d’Oxfam 
intermón, a enviar correus 
electrònics, a fer cua en el 
banc per poder enviar diners, a 
mobilitzar el meu entorn perquè 
tots aprenguem a tenir els ulls 
oberts i posar el nostre granet 
de sorra... En fi, totes aquestes 
coses que són les que més 
mandra ens fan i sense les 
quals l’ajuda no arriba.
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Quan va començar la teva 
col·laboració amb Oxfam Intermón?
la meva col·laboració amb Oxfam 
intermón va començar fa molt, com 
a mínim fa divuit anys. Vaig decidir 
contribuir-hi perquè em semblava 
una necessitat urgent i ineludible. 
i vaig pensar que podia confiar en 
l’organització. 

Hi col·labores com a donant.  
Per què?
No podem tancar els ulls davant 
els greus problemes que té el 
món. Vaig pensar que, si tots 
contribuïm amb una miqueta, 
que no significa una gran cosa 
per a la nostra butxaca però és 
molt per a qui ho rep, el nostre 
món pot ser millor. la solidaritat 
és un valor essencial per millorar 
les condicions de la humanitat i 
augmentar-ne la felicitat.

Què has après d’aquests anys?
Aquests anys m’han demostrat 
que l’ajuda és indispensable i que 
gràcies a això s’alleugen moltes 
necessitats. Em confirmen també 
la importància de continuar 
col·laborant, ja que els problemes 
del món, en lloc de remetre, 
segueixen creixent. És una 
tendència que crec que perdurarà. 
És lamentable, però és així. A més, 
estem assistint al progressiu 
“desmantellament” de l’Estat 
tradicional, que d’altra banda 
no ha estat mai especialment 

generós amb l’ajuda humanitària. 
Així, doncs, l’acció de les ONG 
continuarà sent fonamental.

Escrius sobre temes de solidaritat 
al teu blog...
He passat els últims trenta anys 
de la meva vida professional fent 
d’editor. Ara que tinc més temps, 
m’he posat en el lloc de l’autor, 
he descobert la meva afició per 
l’escriptura. És una necessitat 
i una passió. Hi dedico una part 
important del meu temps. Tinc 
un blog, “Pensando en voz alta”, 
i hi escric perquè això em permet 
expressar les meves idees, les 
meves inquietuds de cada moment, 
i reflexionar sobre el món en què 
vivim. Els temes humanitaris 
m’interessen especialment.

Quina és la teva màxima en 
aquesta vida?
Jo crec que en aquesta vida és 
molt important dedicar-se a allò 
que a un l’apassiona. Jo penso que 
no és una bona idea marcar-se 
com a objectiu prioritari guanyar 
diners. Si hem de guanyar-nos la 
vida en alguna cosa que no ens 
motiva, només amb la intenció 
de tirar endavant i sobreviure, 
no serem feliços. Cal apostar 
fort pels somnis, amb valentia. 
Aquesta força i motivació ens 
donarà l’energia per ser bons en 
el que fem, i si pot ser, els millors. 
Així, aleshores, segur que tirarem 
endavant.

PACO mArFULL: LA seVA FIdeLITAT És UNA 
mOsTrA de CONFIANÇA seNse LÍmITs
El Paco va decidir col·laborar amb Oxfam intermón per 
una qüestió de confiança ara fa més de divuit anys. 
També dona diners a Metges sense Fronteres. Creu 
en la col·laboració i donació continuada perquè els 
problemes, lluny de remetre, continuen creixent i l’ajut 
de les ONG és fonamental. Després de trenta anys 
com a editor, s’ha convertit en escriptor. El Paco és 
autor del blog “Pensando en voz alta”, on els temes 
humanitaris són protagonistes.

“La solidaritat és un 
valor essencial per 
millorar les condicions 
de la humanitat i 
augmentar-ne la 
felicitat”

 
Com va començar la teva col·laboració amb Oxfam 
Intermón?
la meva col·laboració va començar ara farà quatre 
anys, quan vaig veure en la porta de la botiga de 
comerç just de Màlaga un cartell on anunciaven que 
necessitaven gent. Els vaig escriure interessant-me 
per l’anunci i pocs mesos després em van cridar per 
a una entrevista a la botiga.

Com és treballar en una botiga de voluntària?
Treballar a la botiga és molt entretingut, alhora 
que incrementes les relacions amb l’equip local. 
Normalment, en el nostre torn setmanal, anem 
fent rotació, i això et permet conèixer molta gent. 
També tens l’oportunitat d’estar més al dia dels 
nous productes de comerç just. És molt interessant 
conèixer de prop una altra realitat i altres persones 
que, com jo, estan molt interessades en la filosofia 
d’Oxfam intermón.

Recentment s’ha renovat el concepte de botiga 
de comerç just d’Oxfam Intermón. Com has viscut 
aquest canvi?
“l’origen del benestar” és el lema del nou concepte. 
El canvi ha servit per fer una neteja de cara a la 
botiga i apropar els productes de comerç just a un 
altre tipus de persones. El nou concepte permet 
gaudir d’un passeig per la botiga: els productes 
tenen etiquetes explicatives per poder entendre 
millor la seva procedència (origen) i els seus 
beneficis (benestar). També els productors de les 
matèries primeres dels productes adquireixen 
protagonisme.

Per què hem de consumir productes de comerç just?
Consumir productes de comerç just té un doble 
avantatge: alhora que consumeixes productes de 
qualitat, col·labores amb una vida més sostenible 
per al planeta.

LAUrA mArTÍNeZ, 
PrOmOTOrA d’UNA 
VIdA mÉs sOsTeNIbLe 
al seu entorn
la laura fa quatre anys 
que col·labora amb Oxfam 
intermón. A més, n’ha estat 
voluntària durant tres anys 
en la botiga de comerç just 
de Màlaga. Actualment, com 
a activista, és responsable 
de xarxes per a la difusió de 
notícies i esdeveniments 
de la província de Màlaga 
i continua promovent una 
vida més sostenible gràcies 
al consum de productes de 
comerç just.
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Per què et vas decidir per Oxfam Intermón a l’hora de donar una part 
del teu salari?
Un dia vaig veure a les notícies de la televisió un reportatge que em 
va impactar molt: explicaven com donaven a llum les dones a Burkina 
Faso, en quines condicions ho feien i com les atenien. llavors vaig 
començar a prendre consciència de la necessitat de ser solidària, de 
retornar una part del que rebem als qui més ho necessiten.

De quina manera hi has col·laborat aquests anys?
He estat donant d’Oxfam intermón i de Metges sense Fronteres. He 
aportat una quota mensual fixa i fins i tot he fet donatius puntuals 
per ajudar en emergències de diferents tipus, com per exemple 
desastres naturals.

Què t’aporta el fet de col·laborar amb una organització com Oxfam 
Intermón?
Jo crec que la col·laboració en si no aporta res. El que és veritablement 
interessant és el fet de no perdre l’esperança que encara hi ha 
persones disposades a donar-ho tot per ajudar els altres. i aquesta 
esperança és el que jo rebo en col·laborar per a Oxfam intermón.

Què és per a tu prioritari en la lluita per un món millor?
Des del meu punt de vista, la primera necessitat que cal cobrir és 
l’assistència sanitària, seguida de proporcionar una alimentació 
adequada per evitar la desnutrició. Els drets fonamentals, com el 
de rebre educació o el de tenir un lloc on viure (allà on no hi hagi 
conflictes bèl·lics, per poder viure en pau), haurien de ser una 
prioritat per a tots els governs. Tothom hauria de gaudir d’aquestes 
necessitats tan bàsiques. 

Quin missatge donaries a les persones aturades de llarga durada que 
continuen buscant feina il·lusionades?
És una frase molt típica, però és certa, almenys per a mi: cal pensar 
que sempre hi haurà llum al final del túnel. i quan per fi arriba aquesta 
llum, cal no oblidar que encara hi ha persones que ho passen 
molt malalment, amb moltes mancances, i que no han de quedar 
enterrades en l’oblit. Hauríem d’ajudar els altres sempre, perquè per 
desgràcia sempre hi ha gent que està pitjor que un mateix.

mAYTe FerNÁNdeZ,  
LA CONsCIÈNCIA de LA sOLIdArITAT
la Mayte ha estat donant durant moltíssim temps i ho 
és sempre que pot. Va estar set anys a l’atur i va haver 
de donar de baixa les seves quotes. En aquell temps 
va aprofitar per estudiar i no va perdre l’esperança. 
Ara torna a treballar i s’ha fet novament sòcia d’Oxfam 
intermón i de Metges sense Fronteres.

“Encara hi ha 
persones disposades 
a donar-ho tot per 
ajudar els altres.  
I aquesta esperança 
és el que jo rebo 
en col·laborar per a 
Oxfam Intermón”

Quins productes són els més venuts?
El cafè i la xocolata negra.

Què has après d’aquests anys de voluntària a la 
botiga?
He descobert que la gent està cada vegada més 
implicada en el consum sostenible i en la lluita per 
millorar la vida dels menys afavorits.

Recomanaries treballar com a voluntari en una 
botiga de comerç just d’Oxfam Intermón?
Sí. Aquest voluntariat és molt necessari perquè, 
encara que no tractes directament amb la gent 
més necessitada, serveix per difondre el comerç 
just i promoure una vida més sostenible en tota la 
societat. 

Com col·labores actualment amb Oxfam Intermón?
Ara, com que tinc altres responsabilitats familiars, 
estic en el grup d’Acció Ciutadana, portant el 
Twitter i el Facebook dels esdeveniments de 
Màlaga. Aquesta col·laboració em permet continuar 
estant activa i treballar amb Oxfam intermón d’una 
manera molt més flexible.

Què t’aporta personalment dedicar el teu temps 
lliure a una ONG?
Últimament, a causa de la “infoxicació”, estem 
immunitzats davant els mals aliens. Col·laborant 
amb Oxfam intermón sento que no dono l’esquena 
als problemes que ens concerneixen a tots.

“Crec fermament que promoure 
una vida més sostenible entre 
les persones és una manera de 
col·laborar i treballar per aconseguir 
un món una mica millor”
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Per què et vas fer soci d’Oxfam 
Intermón?
la Mari Paz i jo vam començar a 
col·laborar amb Oxfam intermón 
fa uns nou anys. Estàvem 
buscant una ONG i vam fer una 
trobada amb el Moncho, la Mari 
Carmen i la resta de voluntaris 
que treballen a la botiga de 
comerç just d’Oxfam intermón 
a Valladolid. Ens van rebre amb 
els braços oberts. i així va ser 
com la Mari Paz va començar a 
col·laborar a la botiga d’Oxfam 
intermón, exercint-hi diferents 
responsabilitats (en el torn 
dels dijous a la tarda), i jo em 
dedico més a les campanyes de 
sensibilització i a la promoció 
de productes de comerç just.

Has creat un vincle molt 
especial amb el comerç just 
d’Oxfam Intermón. Explica’ns 
com va sorgir la idea i com 
ha estat rebuda pels teus 
companys i companyes de 
feina.
Soc cofundador d’una 
associació sense ànim de 
lucre que gestiona un espai de 
coworking a Valladolid (ViA lAB) 
i és aquí on tenim una paradeta 
de productes de comerç just, 
per tal que tothom que hi 
treballa pugui consumir-ne i 
interessar-s’hi. És a dir, donem 
als nostres coworkers l’opció de 
poder consumir productes de 
comerç just i la veritat és que 
la idea està tenint molt d’èxit. 
Especialment durant les hores 
del cafè som consumidors molt 
fidels de les càpsules de cafè 
intens i descafeïnat; sense 
oblidar-nos de les galetes 
Guiro, les de cacau i anacards 
o les de mel i anacards. A més, 
tenim piruletes de comerç just a 
totes les taules. D’altra banda, 
tenim una petita parada de 
venda de productes, com ara te 
i cafè, que venem als usuaris 

del nostre espai, i també 
els facilitem qualsevol altre 
producte que necessitin.

Quina ha estat la darrera 
campanya de sensibilització 
d’Oxfam Intermón en què has 
col·laborat?
Gràcies al meu espai de treball, 
puc col·laborar amb Oxfam 
intermón de manera permanent 
fent sensibilització de les 
seves causes; sempre tenim 
documents informatius de 
les campanyes que s’estan 
fent i fins i tot la revista per 
als socis. Vam tenir al nostre 
espai l’exposició “Vinyetes 
de vida”, del llibre homònim 
construït a partir de les 
experiències de diversos autors 
de còmics després de la visita 
a set països amb projectes 
d’Oxfam intermón. En aquesta 
campanya, deu dibuixants 
mostraven a través del còmic 
com han afectat les retallades 

en l’ajut a la cooperació per als 
països en desenvolupament.

En la teva opinió, quins 
beneficis tenen aquests 
productes, en comparació amb 
els productes convencionals?
Des del meu punt de vista, hi ha 
dos tipus de beneficis: un de 
tangible, que és la qualitat dels 
productes, i l’altre és el benefici 
comercial que aporta el comerç 
just als productors dels països 
desfavorits. El nostre consum 

crea un lligam difícilment 
comparable amb cap tipus de 
consum convencional.

Què t’aporta personalment el 
fet de col·laborar amb Oxfam 
Intermón?
Consumir i promoure els 
productes de comerç just 
ens carrega les piles al llarg 
de la jornada laboral de dues 
maneres: col·laborem aportant 
el nostre granet de sorra d’una 
forma senzilla, còmoda i justa, 
i consumim productes de 
qualitat.

LUIs CArLOs beCerrIL, PrOmOTOr INCANsAbLe deLs 
PrOdUCTes de COmerÇ JUsT d’OXFAm INTermÓN
El luis Carlos i la Mari Paz, la seva parella, són socis d’Oxfam intermón des de 
fa més de nou anys. Estan molt vinculats als temes de comerç just de diferents 
maneres: la Mari Paz treballa com a voluntària en la botiga de comerç just de 
Valladolid i el luis Carlos promociona els productes de comerç just al seu espai 
de coworking, ViA lAB, a la mateixa ciutat.

“El consum de 
productes de 
comerç just crea un 
lligam difícilment 
comparable amb cap 
tipus de consum 
convencional”

22



Moltes gràcies a totes 
aquestes moltes persones 
que, amb la seva col·laboració, 
fan que Oxfam Intermón pugui 
continuar existint.

Volem esmentar especialment 
aquestes dones i homes que 
han dedicat un temps molt 
preuat de la seva vida diària 
per contestar les nostres 
preguntes. Gràcies, Ramon, 
Daniel, Verónica, Lourdes,  
Enrique, Mari Carme, Soraya, 
Joan Manuel, Paco, Laura, 
Mayte, Luis Carlos i Carlos 
per haver-nos permès que us 
coneguem una miqueta més!

Donem també les gràcies a 
totes les persones de les 
quals no hem pogut publicar 
l’entrevista però que van 
respondre a la proposta que 
vam fer en el nostre butlletí 
mensual. Gràcies per compartir 
amb nosaltres els vostres 
meravellosos gestos solidaris: 
Ana Isabel, Antonio, Carlos, 
Rafael, Javier, Maite, Elisa, 
Alicia, Mariano, Sabina, Miguel, 
Rosa, Miguel, María Cristina, 
Marcos, Cristina, Asun, Beatriz, 
Eridania, Pilar, Juan Manuel, 
Montserrat, María Teresa, María 
Martha, Esperanza, Laura, 
Andrea, María Josefa, Ángeles 
del Pilar, Luis Ángel, Francisco 
Agustín, Mario, Francisco, 
Felip, Matilde, Frederick Jay, 
Agustín, Ceferí, Ana María, 
Juan B., Pablo, Manuel, Àngels, 
Agustín, José Manuel, Rosa 
Eugenia, José Carlos, Mary 
Renée, Mohamed, Eduard, 
Jorge, Francisco Javier, Feliu, 
Gloria, Elvira, Daniel, Núria, 
Arancha, Anna, Carmen, Cécile, 
Pilar, Francesca, Paloma, Joan, 
Hugo, Zaida, Mónica E., M. 
Ángeles, Antonio i Teresa.

Com ens va dir el Carlos 
Ollés, un dels col·laboradors 
entrevistats, citant una frase 
inspirada en el Quixot: “Canviar 
el món, amic Sancho, no és 
bogeria ni utopia sinó justícia”.

 
Abans de fer-te soci d’Oxfam 
Intermón, ja col·laboraves amb 
altres organitzacions. Per què 
la crisi dels refugiats et va fer 
pensar en Oxfam Intermón?
Perquè la crisi dels refugiats 
copa tots els mitjans de 
comunicació. Crec que l’única 
manera d’intentar solucionar-la 
és organitzar-nos entre tots 
i que cadascú de nosaltres 
posi el seu granet de sorra. 
Vull creure que plegats serem 
capaços de trobar-hi una 
solució. 

Què t’aporta personalment 
el fet de col·laborar amb 
organitzacions com la nostra?
Sento que formo part de 
causes que necessiten suport. 
Però, malgrat aquest sentiment positiu, 
també penso que no estic ajudant prou, 
que no faig tot el que podria o hauria de 
fer. Tota l’ajuda és poca quan es tracta 
de col·laborar amb les ONG. També soc 
soci i col·laborador de Zerca y lejos 
(www.zercaylejos.org), una ONG que va 
començar treballant al Camerun i que, 
de mica en mica, va ampliant el nombre 
de països de col·laboració. Aquesta 
organització treballa per la justícia i el 
desenvolupament de tots els pobles, en 
diferents projectes de salut, educació, 
desenvolupament econòmic i habitabilitat 
bàsica.

T’agradaria ser voluntari d’alguna 
campanya o acció dedicant-hi una part del 
teu temps lliure?
M’encantaria. Ja m’ho he plantejat més 
d’una vegada, i el més segur és que l’estiu 
del 2017 aprofiti les vacances que estic 
planejant amb la meva parella per l’índia i 
fem un voluntariat amb alguna ONG. Estem 
mirant un viatge amb la Fundació Vicenç 
Ferrer.

Creus en una societat més justa?
Sens dubte. Està bastant clar que la 
societat d’avui dia és injusta i gens 
igualitària. Si actualment col·laboro amb 

més d’una ONG és perquè la societat pot 
canviar, i que canviï a millor depèn de tots 
nosaltres.

Què penses que podeu fer els joves per 
intentar millorar el món en què vivim?
les petites accions són les que 
veritablement compten. llençar una 
ampolla al contenidor verd, col·laborar amb 
alguna ONG, ajudar pel carrer a qui veus que 
té problemes... 

Què diries als nois i noies de la teva edat 
perquè s’animin a ser socis, donants o 
voluntaris d’una ONG?
Els diria que els joves som necessaris. Si 
t’enutja veure les notícies, si penses que 
les coses podrien fer-se millor, si creus 
que hi ha problemes que necessiten una 
solució..., “sigues el canvi que vols veure al 
món”, com va dir en el seu moment Gandhi.

Quines altres frases t’inspiren?
“Canviar el món, amic Sancho, no és bogeria 
ni utopia sinó justícia” i “Com que no sabien 
que era impossible, ho van fer”. Jo crec que 
totes tres (aquestes dues i la de Gandhi) 
resumeixen molt bé la filosofia de les ONG 
i l’altruisme en general. Tots units podem 
canviar el món. No hem de pensar que és 
impossible, ni molt menys, sinó una cosa 
que hem de fer per justícia.

carlos ollÉs, una PeÇa clau  
eN eL CANVI CAP A UNA sOCIeTAT mÉs JUsTA
El Carlos té 21 anys. Creu que la societat, malgrat estar veient 
desgràcies dia rere dia a tots els racons del món, només s’aterreix 
(reacciona) quan aquestes mateixes desgràcies succeeixen en 
l’anomenat “món occidental”. la crisi dels refugiats i el fet de pensar 
que totes les vides valen el mateix l’han portat a ser soci d’Oxfam 
intermón. Col·labora, a més, amb altres ONG.
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RESUM 
D’ACTIVITATS
2015-16
Més de 22,2 milions de persones a tot el món han aconseguit 
millorar les seves condicions de vida amb el suport de la 
confederació Oxfam. El treball dels equips d’Oxfam Intermón 
ha arribat a 54 països.

Agraïm des d’aquí el suport dels nostres socis i col·laboradors 
econòmics, dels compradors de productes de comerç just, 
dels activistes que heu impulsat les nostres campanyes, 
de les empreses, institucions i administracions públiques 
que aquest any ens heu donat el vostre suport i de totes 
les persones que heu participat en les accions que 
desenvolupem. Entre tots heu fet possible la nostra tasca de 
cooperació i de lluita contra la pobresa i la desigualtat.

Per a nosaltres, aquest any 2016 és especial: fem 60 anys.  
Per això, volem agrair també l’esforç dels centenars de 
persones que al llarg de tot aquest temps han cregut en el 
nostre treball i han col·laborat per fer-lo possible.
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A la seva arribada a Grècia 
moltes d’aquestes persones 
refugiades s’instal·laran 
en camps. Nosaltres hi 
construïm dutxes i latrines 
per assegurar la salubritat 
dels assentaments i hi 
repartim menjar. 
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ARGENTINA

uruguai

MAURICI

Papua Nova Guinea 

VIETNAM

itàlia

ESPAnyA
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Montenegro

Sèrbia

A més a més, Oxfam disposa de 45 programes globals que beneficien més de 150.000 persones. Aquests programes tenen el suport de 414 organitzacions. 
* Al llarg de l’exercici hem portat a terme un treball de captació de fons que s’executaran durant l’exercici 2016-17.

Dret a ser escoltat

Justícia de gènere

Salvar vides

Alimentació sostenible i recursos naturals

Finançament per al desenvolupament

Grups productors de comerç just

 

Programes oxfam intermón

  Àfrica austral  

oxfam
1,4 milions de persones beneficiàries
65 programes
194 organitzacions

oxfam intermón
1 programa
9 organitzacions de comerç just  

  Àfrica de l’est 

oxfam
5,95 milions de persones beneficiàries
244 programes
272 organitzacions

oxfam intermón
7 programes
7 organitzacions de comerç just

  Àfrica de l’oest 

oxfam
3,45 milions de persones beneficiàries
182 programes
224 organitzacions

oxfam intermón
10 programes
7 organitzacions de comerç just

   magrib i Pròxim orient   

oxfam
4,2 milions de persones beneficiàries
245 programes
398 organitzacions

oxfam intermón
1 programa
3 organitzacions de comerç just
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Els 22 membres de la confederació Oxfam (Oxfam Alemanya, Oxfam Amèrica [EUA], Oxfam Austràlia, Oxfam a Bèlgica, Oxfam Brasil, 
Oxfam Canadà, Oxfam a Corea, Oxfam França, Oxfam gran Bretanya, Oxfam hong Kong, Oxfam IBIS [Dinamarca], Oxfam índia, Oxfam 
Intermón [Espanya], Oxfam Irlanda, Oxfam Itàlia, Oxfam Japó, Oxfam Mèxic, Oxfam Nova Zelanda, Oxfam Novib [Països Baixos], 
Oxfam Quebec, Oxfam Sud-àfrica i Oxfam a Suècia) portem a terme tasques de cooperació en més de 90 països. 
A Oxfam Intermón treballem en 54.

2,7%
10,4%

7,7%

10,4%

14,9%

41,3%

4,6%
6% 2%

Programes 
d’actuació d’oxfam 
per àrea geogràfica  

   amèrica llatina i carib 

oxfam
1 milió de persones beneficiàries
351 programes
594 organitzacions

oxfam intermón
21 programes
50 organitzacions de comerç just

  Àsia   

oxfam
5,1 milions de persones beneficiàries
971 programes
985 organitzacions

oxfam intermón

38 organitzacions de comerç just

  oceania 

oxfam
0,5 milions de persones beneficiàries
108 programes
135 organitzacions

oxfam intermón

1 organització de comerç just

  amèrica del nord i europa  

oxfam
0,5 milions de persones beneficiàries
143 programes
442 organitzacions

oxfam intermón
1 programa
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abril
Vam denunciar les dures condicions laborals de més de 260.000 dones que 
treballen en la producció de roba amb l’informe Drets que pengen d’un fil.  

Vam ajudar prop de mig milió de persones després del terratrèmol del Nepal, 
facilitant aigua potable, kits d’higiene, latrines, refugis provisionals…

maig 
Vam recordar que el conflicte del Sudan del Sud posa en 

risc alimentari milions de persones. Vam donar suport a més 
d’1,2 milions de persones. 

Davant les eleccions al nostre país, vam proposar als 
partits polítics compromisos que prioritzin la lluita contra la 

pobresa i l’exclusió social dins i fora d’Espanya. 

juliol
Més de 60.000 persones van donar suport a Blinda els 

teus drets. Canvia l’article 53, que aposta per una reforma 
constitucional que millori la protecció dels drets humans. 

Juntament amb 120 docents i col·lectius compromesos amb 
l’educació per a la ciutadania global, vam reflexionar sobre la 

dimensió política de l’educació.

Cinc col·laboradors van visitar el nostre treball al Paraguai.

Juny 
Vam recaptar més d’un milió d’euros en dues noves edicions 
del Trailwalker que es van fer a girona i Madrid. hi van 
participar 518 equips. 

Més de 700 persones van assistir al concert #IGUALES amb 
Vetusta Morla, Sidonie, Dorian, Marlango, León Benavente, 
Anni B Sweet i Second per fer front a la desigualtat. 

agost
Vam explicar que el fenomen 
d’El Niño ha afectat més de 
60 milions de persones a l’Àfrica, 
l’Amèrica Llatina i l’Àsia.

2015

les nostres accions, mes a mes
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desembre 
Vam celebrar la tercera trobada d’activisme digital 
#DaTactic. 150 activistes digitals per fomentar un 

vot informat i conscient. 

En el Dia Internacional del Voluntariat vam agrair la 
tasca de les més de 1.700 persones voluntàries que 

formen part de la nostra organització. 

A través de Polétika vam mostrar que els programes 
electorals se centren més en les mesures socials a 

Espanya que en la política internacional. 

febrer 
Amb les inauguracions a Madrid i Barcelona, 

continuem augmentant el nombre de botigues de 
segona oportunitat. Aquest projecte es va engegar 
l’any 2013 amb l’objectiu de potenciar noves fonts 

de finançament per a l’organització.

octubre 
Vam llançar un nou concepte de botiga que combina el 
comerç just amb l’agricultura ecològica i la producció 
mediambientalment respectuosa, sense perdre de vista la 
qualitat dels productes. 

Amb l’informe Terra per a nosaltres vam demanar accés a 
la terra, estalvis i crèdits per a les dones.

novembre 
Vam llançar una campanya per aconseguir proveir 
d’aigua potable les més de 150.000 persones 
desplaçades a Bangui (República Centreafricana). 

Vam advertir de la necessitat d’un nou acord per ajudar 
els refugiats sirians a fer front a la crisi humanitària més 
greu des de la Segona Guerra Mundial.

gener 
Davant el Fòrum Econòmic Mundial a 
Davos vam denunciar les regles d’una 
economia al servei dels més rics. 

A Guatemala vam participar en la 
campanya Defensar la vida és un dret 
perquè es compleixin les sentències 
de la Comissió Interamericana de 
Drets humans. 

març 
Vam denunciar l’assassinat de Berta Cáceres, líder indígena hondurenya que 

es va oposar a la construcció d’una presa a la seva comunitat. 

En el Dia Internacional de la Dona, María Teresa Blandón (de Nicaragua), 
Nawal Chahada (del Marroc) i Fatima Fille (d’Etiòpia) van explicar els nostres 

programes de suport a dones. 

Vam aconseguir més de 100.000 signatures contra l’acord UE-Turquia que 
negocia amb la vida de les persones a canvi de concessions polítiques. 

2016

* Aquestes són algunes de 
les nostres accions. 
Més informació a: 
www.OxfamIntermon.org/
elsnostresexits

setembre 
Vam presentar dos documentals al 
Festival de Cinema de Sant Sebastià: 
District Zero i 9 días en Haití.

Juntament amb Unicef vam presentar 
l’informe Espanya davant dels reptes de 
l’Agenda de Desenvolupament Sostenible. 

Vam denunciar que Europa també és 
desigual amb l’informe Europa per a la 
majoria, no per a les elits. 
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Justícia  dignitat humana solidaritat Compromís coherència

Valors

Oxfam Intermón ha complert 60 anys
L’11 d’agost de 1956 es va crear a Barcelona el Secretariat de Missions i Propaganda de la 
Companyia de Jesús, una organització que volia difondre la tasca d’ajuda que ja feien un grup 
de missioners a Bolívia, el Paraguai i l’índia. Aquest va ser el germen de la nostra organització, 
Oxfam Intermón, que avui forma part de la confederació internacional Oxfam, el treball de la qual 
es desenvolupa en més de 90 països. 

La nostra cooperació ha anat evolucionant d’una tasca més assistencial a un treball en 
què estan directament implicades les mateixes organitzacions de beneficiaris i que pretén 
aconseguir un desenvolupament sostenible. Al llarg d’aquests 60 anys hem incorporat al nostre 
treball l’atenció a les persones en situacions d’emergència i hem donat suport a la producció de 
comerç just. Tot això sense oblidar que la lluita en contra de la desigualtat i la pobresa també 
és un tema polític, per la qual cosa hem treballat per fer sentir la veu de la ciutadania amb 
l’objectiu d’exigir canvis socials i polítics que contribueixin a posar fi a la pobresa. 

A Oxfam Intermón mobilitzem el poder de les persones per posar fi a la injustícia de la 
pobresa al món. Per aconseguir-ho, combatem les desigualtats econòmiques i socials 
que la perpetuen i ens focalitzem a salvar vides en situacions de desastre, assegurar 
l’alimentació per a tothom i equilibrar la distribució de la riquesa, defensant els drets  
de la dona. Junts afrontem aquestes causes perquè no tolerem la pobresa.

Formem part de la confederació Oxfam, que té més de 70 anys d’experiència.  
Treballem en 90 països i sabem que mobilitzant persones i recursos a tot el món  
podem posar fi a la pobresa. Som especialistes en el subministrament d’aigua  
i sanejament en situacions d’emergència.

Tots tenim dret a viure sense pobresa, amb seguretat i en llibertat. No ens aturarem fins  
a aconseguir-ho.

el nostre pla estratègic
La força de les persones contra la pobresa ens marca les cinc causes per les quals lluitem:  

El dret de les persones a ser escoltades

La justícia de gènere

El finançament del desenvolupament

Salvar vides 

Una alimentació sostenible 
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  22,2 milions  
de persones han millorat les seves 
condicions de vida gràcies a Oxfam
Per a això hem col·laborat amb 3.515 organitzacions,  
el 73% institucions públiques, fundacions i empreses que  
ens han aportat recursos econòmics.

Des d’Oxfam Intermón, el nostre treball  
ha estat possible gràcies a: 

232.276 socis, sòcies i col·laboradors econòmics 

1.894 empreses i organitzacions socials

3.648 participants a l’Oxfam Intermón Trailwalker 

231.204 persones que han adquirit productes de comerç just

49.637 activistes 

2.618 persones que formen l’equip
929  persones treballadores 
1.689  persones voluntàries 

els resultats del nostre                                    
treball el 2015-16

45% 
homes

Percentatge de dones i 
homes beneficiaris dels 
nostres programes 

Percentatge de persones 
beneficiàries per eix 

55% 
Dones

10,8% 

5,4% 

18,4% 

61,6% 

3,8% 

Ella és la Noura. Treballa al camp 
amb la seva mare i els seus cinc 
germans, conreant-hi mill. No tenen 
aigua potable i per això, per  
rentar-se, cuinar i regar, necessiten 
anar cada dia, fins a quatre vegades, 
a buscar aigua a un pou que hi ha 
lluny de casa seva.
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Al llarg del 2015-16 hem constatat que els ingressos privats 
han augmentat significativament respecte a l’exercici anterior. 
Cal destacar l’important augment de la captació i retenció 
de socis i l’increment de la seva quota mitjana anual. La 
resta d’ingressos privats inclouen les donacions rebudes 
d’empreses i fundacions privades nacionals i internacionals. 

El finançament públic s’ha reduït de manera lleugerament 
significativa, prop del 4%; les partides que més s’han 
reduït són les de les administracions autonòmiques i locals 
espanyoles. Per aquesta raó, continuem treballant per 
diversificar l’origen d’aquest tipus d’ingressos, incorporant 
nous finançadors públics internacionals. Durant l’exercici 
passat vam signar nous convenis de col·laboració amb 
l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament (AECID) per una xifra que supera els 
10 milions d’euros, que s’executaran durant aquest exercici 
i els vinents. Per la seva banda, els ingressos provinents 
d’altres organitzacions del grup Oxfam continuen mostrant 
increments molt importants. 

hem destinat gairebé 6 milions d’euros que en l’exercici 
anterior a les nostres activitats missionals, la qual cosa 
representa entre el 6% i el 7% més per als programes de 
desenvolupament i d’acció humanitària, respectivament.  
Les nostres despeses d’administració i captació de fons s’han 
reduït percentualment, seguint la línia d’anys anteriors. 

L’exercici 2015-16 es tanca amb un resultat comptable positiu 
de 689.000 euros, que s’ha destinat a enfortir les reserves de 
la Fundació per millorar la solvència i liquiditat. 

Marc Pintor
Director de Finances

informe de resultats
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privats 58.841.719,22 €

Socis i donants (particulars i institucions) 34.616.864,37 €

Emergències 2.164.033,83 €

Herències i llegats 1.255.873,86 €

Comerç just i segona oportunitat 5.991.455,13 €

Oxfam 8.454.337,46 €

Altres ingressos 6.359.154,57 €

públics  30.149.219,67 €

Govern espanyol 3.405.675,63 €

Unió Europea 15.934.068,16 €

Administracions autonòmiques i locals 3.289.567,28 €

Organismes multilaterals 7.428.933,90 €

Altres 90.974,70 €

total ingressos 88.990.938,89 €

resultat 689.522,49 €

TOTAL desPeses 88.301.416,40 €

ingressos

Programes d’actuació 74.835.126,51 €

Cooperació internacional 60.829.616,22 €

- Desenvolupament  41.164.546 €
- Humanitària  19.665.070 €

Campanyes de sensibilització  7.901.815,99 €

Comerç just i segona oportunitat 6.103.694,30 €

administració i captació de fons 13.466.289,89 €

Administració  3.874.390,02 €

Captació de fons  9.591.899,87 €

desPeses

European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)  
Acció contra la Fam

Junta d’Andalusia
Office of Food for Peace

Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement

9.810.000 €
1.705.000 €
1.636.556 €
898.230 €
870.000 €

origen de les cinc principals subvencions obtingudes aquest exercici1:

1 L’execució d’aquests fons es durà a terme de manera esglaonada i en funció del projecte durant aquest exercici i els propers.

tancament de l’exercici 2015-16

A la zona d’Arsi, a Etiòpia, 
juntament amb l’AECID, 
hem treballat per reduir la 
vulnerabilitat de les famílies 
camperoles. El programa ha 
gaudit també de la participació 
de la comunitat i el Govern etíops.
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Quan la Rosa apuja cada dijous la persiana de la botiga de Sant Sebastià, sap 
molt bé què significa el seu esforç. Ser voluntària en una botiga de comerç just és 
contribuir a fer que milers de productores i productors puguin accedir a una vida 
digna. Ho sap la Rosa i ho saben les més de mil persones que fan possible que les 
33 botigues de comerç just (i les nou de segona oportunitat) d’Oxfam intermón obrin 
cada dia per tal d’anar convencent la ciutadania que un altre consum és possible, 
que altres regles del joc són possibles i que, en definitiva, un altre món és possible. 
Text: Juanjo Martínez, responsable de Botigues Ciutadanes de Comerç Just a Oxfam intermón

QUAN EL CONSUM 
ESDEVÉ UNA PALANCA 
DE CANVI

l’altra botiga
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L es botigues ciutadanes de comerç 
just són espais on sentir-se bé, 
perquè són llocs on es poden 
adquirir productes d’alimentació, 

de la llar, de roba i de cosmètica 
d’una gran qualitat. Són productes 
naturals, saludables per a les persones 
i sostenibles per al medi ambient. N’hi 
ha que procedeixen de l’Àfrica, l’Àsia o 
l’Amèrica llatina i d’altres s’elaboren aquí, 
en projectes que donen suport a causes 
de caràcter social o mediambiental, com 
ara els de l’Olivera, una cooperativa de 
vins i olis de Vallbona de les Monges 
(lleida) que integra persones amb 
capacitats diferents.

Però les nostres botigues de comerç just 
són més que això: són també un espai 
obert des del qual contribuïm a difondre 
les nostres causes. El Juan, voluntari de 
la botiga de València, ens recorda que el 
passat mes de setembre, en només cinc 
dies, les botigues van aconseguir gairebé 
3.000 signatures per tal que la cimera 
de l’ONU per als refugiats impulsés el 
compromís dels governs de proporcionar 
unes vies segures a les persones que 
fugen de la guerra i la misèria. Gairebé 
3.000 persones van voler fer del seu gest 
de compra alguna cosa més.

la certesa de saber que el contacte 
directe amb la gent resulta molt important 
és una de les raons per les quals, des 
de fa 22 anys, tenim botigues Oxfam 
intermón. Són una manera de permetre als 
consumidors adquirir productes elaborats 
en condicions més concordes amb la 
seva consciència i, alhora, demostrar 
a aquelles empreses i companyies que 
protagonitzen pràctiques injustes que 
cada vegada són més les persones que 
els estan demanant que vetllin perquè 
les seves cadenes d’aprovisionament 
siguin més sostenibles socialment i 
mediambientalment.

Mantenir les nostres botigues no ha estat 
fàcil. Com ha succeït en general amb tot 
el petit comerç al nostre país, la crisi 
econòmica ens ha afectat. Ha calgut 
prendre algunes decisions doloroses i 
fer canvis, però sempre amb la convicció 
que el projecte valia la pena. Tot plegat, 
amb l’objectiu d’aconseguir que el nou 
model apropés la botiga a les demandes 
actuals del consumidor. Ha estat un canvi 
realitzat amb una mínima inversió i amb 
molt suport de les persones voluntàries, 
com ara el Juan Carlos, que a la seva 
botiga de Sevilla s’ha deixat “sang, suor 
i llàgrimes” fent de fuster, de pintor, de 
reparador i, per descomptat, de venedor. 

la Vicky, per exemple, fa tres torns a 
la setmana en la botiga del carrer de 
león Xiii a Saragossa. Per a ella, l’últim 
any ha estat tot un repte. la competència 
d’un gran centre comercial als afores de 
la ciutat ha causat estralls a gairebé tots 
els petits comerços del centre. Però la 
Vicky, que fa 19 anys que és voluntària, 
està esperançada amb la nova botiga i de 
mica en mica comprova amb satisfacció 
com els clients de sempre continuen 
trobant allà el seu cafè o la seva xocolata 
i, a més, descobreixen la nova cosmètica 
o la renovada proposta de fulards i 
bosses de mà.

l’Helena, per la seva banda, veia com 
queien les vendes de la botiga on fa de 
voluntària i es preguntava què estava fent 
malament. O què estàvem fent malament 
des de la central de les botigues a 
Paterna (València). i possiblement és des 
d’aquesta humilitat i aquest compromís 
que demostren les persones com ella 
des d’on procedeix la inspiració per anar 
orientant la nostra proposta de la manera 
més adequada per a la clientela. Així va 
sorgir també la iniciativa de l’equip de 
voluntaris i voluntàries de Girona, que va 
començar a preparar càterings, esmorzars 
solidaris i altres activitats. 

Els canvis no només s’han produït a les 
botigues. També hem col·laborat amb els 
grups productors amb els quals treballem 
per reorientar la seva producció cap a on 
hi ha més demanda. Es van gestar canvis 
en els dissenys, com a Nova Delhi (índia) 
amb la bijuteria; canvis en els processos 
per ser més eficients, com amb la panela 
de Cotopaxi (Equador); i també canvis per 
generar més impacte en les comunitats, 
com ara als programes de gènere a través 

del cafè a Jacaltenango (Guatemala) i 
a Ankole (Uganda). Fins i tot, en alguns 
casos, els hem acompanyat en la recerca 
de nous mercats.

“Estic segura que, si sabessin la 
satisfacció que produeix comprar en 
les nostres botigues, moltes persones 
ho farien, repetirien i ho recomanarien. 
Perquè, a més d’emportar-se productes 
realment bons, passen a formar part d’un 
moviment de canvi, ja que, com se sol dir, 
és millor ensenyar a una persona a pescar 
que no pas donar-li un peix. i millor encara 
si, a més, li ensenyes a vendre millor el 
peix”, comenta la Virginia, voluntària 
d’una de les botigues de Madrid. Per això, 
quan la Pilar quadra a les nits la caixa de 
la botiga de logronyo, sap que aquesta 
recaptació és la palanca que engega 
aquesta gran cadena de canvi del comerç 
just.

Com a consumidors, hem de ser 
conscients que un gest tan senzill 
i rutinari com comprar una cosa pot 
tenir un enorme impacte social i 
mediambiental. Darrere de cada producte 
que adquirim en una botiga de comerç 
just hi ha un projecte, una idea, una 
iniciativa per lluitar per un món millor, més 
sostenible i amb menys desigualtat.

Aquest Nadal, vine a les nostres botigues 
o entra en la botiga online. Regala comerç 
just, comparteix l’origen del benestar.

Més informació a:
www.OxfamIntermon.org/botigues
http://tienda.OxfamIntermon.org

35Revista Oxfam Intermón  |  Desembre 2016  |    |  l’altra botiga  |



10
24

77
30

902 330 331

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

OxfamIntermon.org
Oxfam Intermón @OxfamIntermon

Seria impossible incloure aquí la fotografia de totes les 
persones que al llarg d’aquests 60 anys heu contribuït 
al dia a dia de la nostra organització (socis i sòcies, 
donants particulars, empreses i institucions, voluntaris 
i voluntàries), només hem tingut espai per a una 
representació de totes elles. Però sí que volem reconèixer 
el vostre esforç i aportació a l’èxit de tots els projectes. 
Moltes gràcies!
 © Oxfam Intermón 

CANVIEM VIDES
QUE CANVIEN VIDES


