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pàGiNA 14

UN VIATGE AL COR DE BOLÍVIA
Com cada any, un grup de col·laboradors ha conegut en primera persona el 
treball que es fa gràcies al suport de tots vosaltres. En aquesta ocasió, la 
destinació ha estat Bolívia, un país on treballem des del 1992 promovent i 
afavorint estratègies de canvi per fer front a la desigualtat, la injustícia, la 
pobresa i la vulnerabilitat davant el canvi climàtic. A la regió de l’Amazònia han 
visitat organitzacions socials del sector camperol i indígena i grups productors 
de comerç just, i també han compartit experiències de lideratge polític de les 
dones i de prevenció de la violència de gènere. Ens ho expliquen en el reportatge 
de les pàgines 14-19. 

pàGiNA 8

AL IEMEN, CONTINUEM 
EXIGINT TRANSPARÈNCIA  
I CONTROL 
Des d’Oxfam Intermón no només exigim 
un control més estricte sobre les 
exportacions d’armament; també demanem 
més implicació del Govern espanyol en 
l’atenció humanitària envers les poblacions 
afectades per conflictes.

pàGiNA 30

“LES MILLORS MANS  
PER ADMINISTRAR  
EL MEU LLEGAT”
El Paco, col·laborador d’Oxfam Intermón 
des de fa molts anys, ha decidit 
incloure’ns en el seu testament per 
continuar contribuint a crear un món 
sense pobresa. “Només em queda donar 
gràcies a la vida i deixar alguna cosa a les 
persones que més ho necessiten”, afirma.
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 Enguany, algunes de les persones que ens 
donen suport han tingut l’oportunitat de visitar 
els nostres programes de cooperació i conèixer 
de primera mà algunes de les comunitats amb 
les quals col·laborem a Bolívia. Allà, la nostra 
feina consisteix principalment a protegir de 
manera integral les famílies camperoles de 
l’Amazònia. També treballem a la capital, La Paz, 
amb joves, per erradicar la violència de gènere, 
massa present en un país on set de cada deu 
dones han sofert violència, la majoria de les 
quals són menors de 25 anys. 

Bolívia és un bon exemple del nostre treball 
integral, que va des de l’acció humanitària 
fins a la incidència política, passant per la 
cooperació al desenvolupament i el comerç 
just. En aquest país ens veuen com una 
organització compromesa que treballa sobre 
les causes de les injustícies per posar fi a la 
pobresa i la desigualtat.

Aquestes persones que col·laboren amb 
nosaltres han tingut l’oportunitat de veure 
com el seu suport serveix per aconseguir 
canvis reals en les vides de moltes dones, i 
d’acompanyar famílies que estan recuperant 
les seves vides i el seu entorn. Un bon exemple 
de com hi actuem és la línia que va des dels 
materials per construir vivers, les eines de 
cultiu i l’assessoria per evitar la dependència 
d’un o dos productes fins a la incidència 
necessària perquè disposin de la propietat 
de les seves terres i puguin protegir-les de la 
desforestació. 

No és un objectiu irrellevant, en un moment en 
què una de les nostres grans preocupacions 
és la fam que pateixen diversos països de 
l’Àfrica. La situació és extrema i dramàtica al 
Sudan del Sud, però el risc amenaça també 
la regió del llac Txad i la Banya d’Àfrica. Són 
crisis complexes provocades pels conflictes, la 
debilitat de determinats governs i els efectes 
del canvi climàtic. Cal unir esforços per salvar 
més vides: més de 20 milions de persones ja 
estan sofrint una situació de fam alarmant a 

l’Àfrica. No s’arriba a aquesta situació d’un dia 
per a un altre: en el procés intervenen polítiques 
nacionals cruels, la indiferència internacional 
i el desplaçament de milions de persones que 
fugen dels conflictes. Les sequeres destrueixen 
les collites i provoquen la mort del bestiar, 
l’aigua potable escasseja i això estén l’amenaça 
del còlera i altres malalties...

Necessitem suport per poder dur a terme el 
nostre treball en aquest context: arribar a les 
persones més afectades i proporcionar-los 
l’ajut d’emergència que necessiten per poder 
sobreviure. Distribuïm aliments de primera 
necessitat o diners en metàl·lic i cupons perquè 
les persones més vulnerables puguin  
adquirir-ne als mercats locals, i els facilitem 
llavors i eines perquè puguin conrear aliments o 
donar menjar al bestiar. També els proporcionem 
aigua i els garantim entorns nets per evitar-hi la 
propagació de malalties.

Estem davant l’emergència alimentària 
més gran del món. Si no posem fi a aquesta 
crisi, la desnutrició i les morts augmentaran 
exponencialment. Per això, hem de reforçar la 
nostra resposta al més aviat possible per evitar 
que hi passi el pitjor i prevenir la pèrdua de 
milions de vides.

La nostra preocupació per la situació 
humanitària ens porta també a denunciar 
amb noves investigacions de la campanya 
Armes sota control que hem fet recentment 
en col·laboració amb Amnistia Internacional, 
Greenpeace i Fundipau. Espanya ha venut 
armes per valor de 8.286 milions d’euros durant 
els últims dos anys a països on poden haver 
contribuït a cometre greus violacions del 
dret internacional. Hi ha un dubte raonable 
que les armes venudes a l’Aràbia Saudita 
s’hagin fet servir en el conflicte del Iemen. 
Les ONG que signem l’informe proposem al 
Govern espanyol i al Congrés dels Diputats 
potenciar la transparència i el control de les 
exportacions. Una vegada més, i deu anys 
després de l’aprovació de la llei espanyola que 
regula el comerç d’armes, continuem exigint 
transparència i control.

Cap d’aquests reptes és petit: per afrontar-los 
amb l’energia necessària comptem amb moltes 
persones que ho fan possible. 

José María Vera
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En la nostra aposta pel 
periodisme compromès i de 
qualitat, aquest any hem llançat 
la primera convocatòria d’una 
beca de producció periodística 
sobre temes de desigualtat a 
l’Amèrica Llatina i Espanya. El 
premi, convocat juntament amb 
la FNPI (Fundació Gabriel García 
Márquez per al Nou Periodisme 
Iberoamericà), de Colòmbia, ha 
tingut en aquesta primera edició 
un jurat excepcional: la periodista 
espanyola Ana Pastor, l’editor de 
The New York Times en espanyol, 
Eliezer Budasoff, i la periodista 
colombiana Jineth Bedoya. 

Enguany, la beca Oxfam FNPI s’ha 
centrat en la desigualtat de gènere 
i la guanyadora ha estat Natalia 
Sánchez, una jove periodista 
peruana, editora de la revista 
Malquerida (malqueridadice.com). 
Sánchez, autora del text publicat 
“Se necesita chica cama adentro”, 
sobre les empleades domèstiques, 
rebrà 5.000 dòlars per finançar la 
investigació i escriptura d’un nou 
text periodístic sobre desigualtat 
de gènere i participarà com a 
convidada en el Festival Gabriel 
García Márquez de Periodisme a 
Medellín.

Més informació a:  
bit.ly/becaFNPI_ca

Més de 3.500 persones han participat 
aquest any en alguna de les tres edicions 
de l’Oxfam Intermón Trailwalker (la setena a 
Girona, la quarta a Madrid i la primera al País 
Basc). 

Sota el lema “Els meus quilòmetres canvien 
vides”, els equips, formats per quatre 
marxadors i dues persones de suport, 
recorren 100 km. Per poder fer-ho, han 
de recaptar un mínim de 1.500 euros amb 

iniciatives solidàries (la mitjana per equip 
l’últim any ha estat de 1.780 euros).

El Trailwalker no és una prova competitiva 
sinó solidària, un repte de companyonia 
i superació personal. Més del 89% dels 
equips arriben a la meta abans de les 
32 hores, més del 30% de les persones 
participants són dones (un percentatge 
molt alt en proves esportives d’aquesta 
distància) i el 62% són equips formats per 

companys de feina (el suport de les seves 
empreses fomenta les relacions entre els 
empleats i el teambuilding).

Si vols participar en l’Oxfam Intermón 
Trailwalker 2018, les inscripcions per als 
tres circuits ja estan obertes:
trailwalker.OxfamIntermon.org/ca

L’1 de juny es van complir 50 anys de 
l’ocupació dels territoris palestins per 
part d’Israel, una acció que continua 
afectant en tots els aspectes la vida 
quotidiana dels 4,8 milions de palestins 
i palestines que viuen a Cisjordània, 
Jerusalem Est i Gaza. Així mateix, s’han 
complert deu anys de l’inici del bloqueig 
que ha devastat l’economia de Gaza i que 
ha aïllat del món exterior la majoria dels 
seus habitants.

El 50% de la població del Territori Palestí 
Ocupat depèn de l’ajuda per poder 
sobreviure; amb greus dificultats, poden 
així accedir a aigua neta, aliments, 
assistència mèdica, educació i materials 
per reconstruir els seus habitatges.

Oxfam treballa amb diverses 
organitzacions aliades amb l’objectiu 
d’ajudar les comunitats a preservar o 

aconseguir mitjans de vida i garantir que 
tinguin accés a aigua i aliments, així com 
a l’educació.

La comunitat internacional ha destinat 
30.000 milions de dòlars en ajuda des de 
la signatura dels Acords d’Oslo del 1993, 
però aquestes aportacions no s’han 
traduït en pau ni en desenvolupament 
sostenible. Actualment, continua la 
inacció dels governs de molts països 
davant la impunitat de les violacions del 
dret internacional per part d’Israel.

L’ajuda no aconseguirà un canvi 
sostenible a llarg termini, però és 
necessària i continuarà sent-ho tret que 
es posi fi a l’ocupació, que és la causa 
d’aquestes injustícies.

Més informació a:  
bit.ly/crisigaza

trAiLWALKer: 100 Km eN eQUip per L’ACCÉs A L’AiGUA potAbLe

50 ANYs seNse LLibertAt

obrim UNA  
beCA De 
perioDisme sobre 
DesiGUALtAt
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El 20 de juny, Dia Mundial del Refugiat, vam denunciar 
en un informe que Espanya és un dels països europeus 
que posen traves perquè les persones que s’han vist 
obligades a fugir de les seves llars puguin reunir-se 
amb els familiars. Segons les últimes dades, l’any 2015 
van arribar a Espanya només 327 persones a través del 
mecanisme de l’extensió familiar, que és una de les 
escasses vies legals i segures que tenen els refugiats 
per arribar a la seva destinació. 

“La frustració de no poder reunir-se amb les seves 
famílies ha provocat que milers de persones 
emprenguin perillosos viatges que les exposen a 
abusos i explotació per part de contrabandistes i 
traficants”, afirma José María Vera, director general 
d’Oxfam Intermón. Del gairebé milió de persones 
que van travessar el mar Egeu el 2015 (últim any del 
qual hi ha informació), una gran part van fer aquest 
perillós viatge per reunir-se amb els familiars. Gairebé 
no hi ha dades ni informació actualitzada per part 
del Govern espanyol. Per això, hem presentat una 
demanda formal d’informació, acollint-nos a la Llei de 
Transparència.

Pots signar aquí: bloqueados.org
Més informació a: bit.ly/dretsenmoviment

Juntament amb més de 250 organitzacions ens hem sumat a la 
campanya Veniu ja, que reclama al Govern espanyol que aculli 
el nombre de persones refugiades amb què es va comprometre 
davant la Unió Europea. Al web de la campanya, un comptador 
mostra el temps que queda perquè venci el termini del compromís 
i el total de persones que encara falten per arribar. L’objectiu de 
les entitats i organitzacions que s’han unit sota un mateix lema és 
clar: pressionar el Govern de Mariano Rajoy perquè compleixi el seu 
compromís d’acollir 17.337 persones abans de la data límit, el 26 de 
setembre. Al maig, el Govern espanyol tan sols havia acollit un 7,5% 
dels refugiats. 

Més informació a: veniuja.org

VeNiU JA: CAmpANYA mULtitUDiNàriA 
per ACoLLir  

DeNUNCiem Les trAVes  
perQUÈ Les fAmíLies refUGiADes 
pUGUiN reUNir-se Al maig, més de 25.000 estudiants i professors es van mobilitzar 

en més de 30 ciutats de tot Espanya pels drets de les persones 
migrants i refugiades, enderrocant un mur fictici on es recollien 
missatges de denúncia i de suport a aquest col·lectiu. Aquesta 
mobilització simbòlica va ser el colofó d’una sèrie d’activitats 
educatives que hem engegat durant el curs escolar 2016-17 en 
les aules de diferents col·legis per treballar sobre els fenòmens 
migratoris i la vulneració de drets que sofreixen les persones 
migrants i refugiades.
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AUGmeNteN eLs refUGiAts AL mÓN

estUDiANts espANYoLs  
es boLQUeN Amb eLs refUGiAts 

Segons les últimes dades de l’ONU, al món ja hi ha 65,6 milions de persones que s’han vist obligades a abandonar 
casa seva, 300.000 més que l’any passat. Moltes d’aquestes persones arrisquen la vida amb l’objectiu d’aconseguir 
protecció per a elles i per a les seves famílies. A Europa, i a Espanya en particular, s’està donant l’esquena a la crisi 
de refugiats més important des de la Segona Guerra Mundial. Per això, des d’Oxfam pressionem la Unió Europea i el 
Govern espanyol perquè compleixin les lleis del dret internacional humanitari.
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NotíCies mÓN

©
 P

ab
lo

 T
os

co
 /

 O
xf

am
 In

te
rm

ón

Milions de persones podrien morir de gana a 
l’Àfrica. La situació és extrema i dramàtica 
al Sudan del Sud i avui també amenaça la 
regió del llac Txad i la Banya d’Àfrica. Una 
crisi sense precedents provocada pels 
conflictes, la debilitat d’alguns governs i els 
efectes del canvi climàtic. Cal unir esforços 
urgentment per salvar-hi més vides. 

La fam és la pitjor situació d’inseguretat 
alimentària possible, tant per la seva 
gravetat com per l’impacte que té. Es 
declara quan el 20% de la població no té 
res per menjar, la desnutrició aguda supera 
el 30% i la gent comença a morir-se per 
manca d’aliments. Avui, més de 20 milions 
de persones sofreixen una fam alarmant 
en el continent africà. La fam no apareix de 
sobte; és un procés lent, agònic, propiciat 
per unes polítiques nacionals cruels i per la 
indiferència internacional. 

Els terribles conflictes del Sudan del Sud i 
Nigèria han provocat el desplaçament de 
milions de persones i han fet que molts 
milions més necessitin ajuda alimentària 
d’emergència. Les dificultats per conrear-hi 
i per distribuir-hi ajuda han deixat més de 
sis milions de persones molt a prop d’una 
situació de fam a la regió del llac Txad. A la 
Banya d’Àfrica, el canvi climàtic ha causat 
un dels efectes més negatius. La sequera 
a Somàlia, Kenya i Etiòpia ha destruït les 
collites i ha provocat la mort del bestiar. 
A més, la falta d’aigua potable estén 
l’amenaça del còlera i altres malalties. 

Darrere d’aquestes situacions extremes 
hi ha persones amb nom i cognoms, 
com el Mahmoud. Amb 78 anys, ha hagut 

de canviar de casa sis vegades des 
que va deixar de ploure a Somàlia. “La 
sequera està matant-ho tot. Primer va 
matar l’herba, després els animals i ara 
les persones.” La situació és alarmant i 
sembla que no hagi de millorar. A Oxfam 
treballem per arribar a les persones 
més afectades i proporcionar-los l’ajut 
d’emergència que necessiten per poder 
sobreviure. Distribuïm aliments de primera 
necessitat o diners en metàl·lic i cupons 
perquè les persones més vulnerables 
puguin adquirir aquests aliments als 
mercats locals, i els facilitem llavors i 
eines perquè puguin conrear aliments 
o donar menjar al bestiar. També els 

proporcionem aigua i els garantim entorns 
nets per evitar-hi la propagació de 
malalties. 

Estem davant l’emergència alimentària 
més gran del món. Si no posem fi a 
aquesta crisi, la desnutrició i les morts 
augmentaran exponencialment. Per això, 
hem de reforçar la nostra resposta al més 
aviat possible per evitar que hi passi el 
pitjor i prevenir la pèrdua de milions de 
vides.

Més informació a:
bit.ly/famsafrica

fAm A L’àfriCA: UNA Crisi seNse  
preCeDeNts eN eLs temps moDerNs

La Fatimata va fugir de la violència de boko Haram i va arribar al camp de refugiats de muna Garage,  
a prop de maidiguri (Nigèria), on hi ha 35.000 persones desplaçades.

FAM: Es considera que una situació és de fam quan la població no pot accedir a aliments i les seves necessitats més bàsiques no 
estan cobertes. La fam afecta de manera massiva i hi ha un fort augment de la mortalitat i una manca absoluta de recursos.

Més del 30% de la població 
pateix desnutrició aguda

Pèrdua completa de mitjans 
de vida i ingressos

Menys de 4 litres d’aigua  
per persona i dia

Escassetat extrema de 
calories per persona i dia
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I les desigualtats no són només 
econòmiques. La injustícia de 
gènere s’expressa, per exemple, 
en la baixa presència de dones en 

el Congrés Nacional, al voltant del 10%. 
També en la diferència salarial entre els 
homes i les dones (elles reben entre un 
15 i un 60% menys de sou). I, tristament, 
en la violència: durant l’any 2016, cada 
hora 503 dones van patir algun tipus de 
violència física. 

També hi ha la discriminació racial: els 
blancs reben ingressos fins a un 84% més 
alts que els negres, encara que aquests 
últims siguin el 54% de la població del 
país. I encara és més difícil si ets jove: al 
Brasil moren 30.000 joves cada any, dels 
quals el 70% són joves negres. 

Totes aquestes desigualtats s’expressen 
d’una manera contundent en l’espai 
urbà. El Brasil s’ha urbanitzat molt i 

avui dia prop del 84% de la població del 
país viu a les ciutats. Més d’11,4 milions 
de persones ho fan en faveles. A més, 
és possible trobar condicions de vida 
tremendament desiguals dins d’una 
mateixa ciutat, en funció del barri. 

En aquest context, hem prioritzat el 
treball contra la pobresa i les injustícies 
a les grans ciutats, afrontant les 
desigualtats a partir del treball amb el 
jovent, particularment els joves negres. 
En associació amb altres organitzacions, 
enfortim la capacitat que els joves 
que viuen en les perifèries urbanes i 
en les faveles tenen per mobilitzar-se i 
reclamar els seus drets, buscant influir en 
polítiques públiques que canviïn aquesta 
realitat.

Joventut amb drets és un dels nostres 
projectes, en el qual nois i noies de 16 a 
20 anys aprenen sobre ciutadania i drets, 

actuació política i cultural i qüestions 
de raça i gènere. En les perifèries de São 
Paulo, la ciutat més gran del Brasil, el 
projecte ofereix tallers de tecnologies de 
la informació i la comunicació, a més de 
contribuir a l’augment de l’autoestima i 
de les habilitats dels joves perquè puguin 
expressar les seves opinions i idees.

Un altre projecte destacat és l’anomenat 
Dones negres enfortides en la lluita contra 
el racisme i el sexisme, que té com a 
objectiu empoderar i enfortir la incidència 
de grups de dones i noies joves negres 
per afrontar les violacions de drets. El 
projecte busca l’enfortiment de les seves 
capacitats a través de la construcció 
d’espais de cocreació, activisme i 
denúncia. Ja s’han format prop de 
80 grups de dones negres, a les ciutats 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília i 
Recife, que busquen incidir sobre temes 
que afecten directament les seves vides. 
També hi ha un treball amb dones negres 
de divulgació, denúncia i seguiment de 
casos de violació de drets a través de 
la plataforma digital Alyne, un espai de 
ciberactivisme.

Treballar amb aquestes dones i noies 
joves negres que sofreixen directament 
tantes injustícies en les seves vides ens 
dona força per tirar endavant i creure 
que el Brasil és un país que sí que pot 
construir un futur diferent. Donant 
visibilitat a la lluita d’aquestes persones, 
contribuint al seu empoderament, 
estem avançant en la lluita contra les 
desigualtats al Brasil. Cal fer el camí i hi 
estem contribuint. 

Més informació a:
www.oxfam.org.br

brAsiL: eL DesAfiAmeNt De LA LLUitA 
CoNtrA Les DesiGUALtAts per A LA 
CoNstrUCCiÓ D’UN pAís mÉs JUst
Tot i ser un país emergent i que ha aconseguit avenços en les polítiques socials durant els últims 
anys, el Brasil encara és un dels països més desiguals del món. Sis persones tenen la mateixa 
riquesa que el 50% de la població més pobra del país, és a dir, 100 milions de persones.  
Text: Katia Maia, directora executiva d’Oxfam Brasil

Una classe pràctica del projecte Joventut amb drets, amb tV Doc Capão, a la Zona sul.
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L ’Aràbia Saudita, Bahrain, el Brasil, 
Colòmbia, Egipte, l’Iraq, Israel 
i Turquia són països que han 
comprat armes a Espanya al llarg 

dels últims dos anys, unes armes que 
poden haver contribuït a cometre greus 
violacions del dret internacional. 

En concret, l’Aràbia Saudita ha comprat 
munició, bombes, coets, míssils, 
granades de morter, sistemes de direcció 
de tir, equips electrònics i aeronaus 
per valor de 650 milions d’euros; sobre 
aquestes armes hi ha el dubte raonable 
que s’hagin fet servir en el conflicte del 
Iemen. 

I, enfront d’això, el Govern espanyol tan 
sols ha aportat 700.000 euros per pal·liar 
l’emergència del Iemen durant el mateix 
període en el qual s’han analitzat les 
exportacions d’armes (els anys 2015 i 
2016). Un ridícul 0,02% del total de les 
contribucions del conjunt dels països 
donants per a un país que es troba ben 
a prop d’una situació de fam i on el 70% 
de la població, 19 milions d’habitants, 
necessita ajuda. 

Les ONG que signem l’informe proposem 
un decàleg de recomanacions al Govern de 
l’Estat i al Congrés dels Diputats per tal de 
potenciar la transparència, el control de 
les exportacions i l’escrutini parlamentari. 

Entre aquestes recomanacions cal 
destacar la petició que la Comissió 
de Secrets Oficials del Congrés dels 
Diputats examini les actes de la Junta 
Interministerial Reguladora del Comerç 
Exterior de Material de Defensa i de 
Doble Ús relatives a les autoritzacions 
i exportacions d’armes realitzades a 
l’Aràbia Saudita i l’Iraq. Per acord del 
Consell de Ministres del 12 de març del 
1987, les actes d’aquest organisme són 
secretes. Així doncs, una vegada més, i 
deu anys després de l’aprovació de la llei 
espanyola que regula el comerç d’armes, 
continuem exigint transparència i control.

SÓN LES ARMES 
ESPANYOLES CÒMPLICES 
DE LA MORT DE CIVILS?
Hi ha un risc raonable que algunes de les armes que ha exportat el Govern espanyol 
durant els dos darrers anys hagin estat utilitzades per cometre crims contra el dret 
internacional. Això és el que denuncia l’últim informe de la campanya Armes sota control, 
que signem juntament amb Amnistia Internacional, Greenpeace i Fundipau. 
Text: Cristina Niell, periodista del Departament de Comunicació

Material de defensa Armes de caça i 
esportives

Altre material 
(antidisturbis) Material de doble ús

Operacions autoritzades 5.550.021.781 152.022.466 10.894.144 852.333.212

Total d’exportacions autoritzades: 6.565.271.603

Material de defensa Armes de caça i 
esportives

Altre material 
(antidisturbis) Material de doble ús

Operacions realitzades 4.051.785.432 38.131.568 6.922.524 265.946.298

Total d’exportacions realitzades: 4.362.785.822

taula 1: EXPORTACIONS ESPANYOLES D’ARMES AUTORITZADES I REALITZADES EL 2016 
Les exportacions d’armes realitzades durant l’any 2016 a l’Aràbia Saudita suposen més del 14% del total de les exportacions.
Font: secretaria d’estat de Comerç. elaboració pròpia.

8



Armes, sí; AJUt HUmANitAri, No
Des d’Oxfam Intermón, però, no només 
exigim un control més estricte envers les 
exportacions d’armament. També demanem 
més implicació del Govern de l’Estat en 
l’atenció humanitària cap a les poblacions 
afectades per conflictes. Per a l’any 2017, el 
pressupost de l’Oficina d’Acció Humanitària 
del Ministeri d’Afers Exteriors és de menys 
de 16,3 milions d’euros. Demanem que els 
fons siguin de com a mínim 150 milions 
d’euros.

La reducció de l’ajut oficial, ja sigui per 
al desenvolupament o per a l’atenció 
humanitària, contribueix a agreujar la 
situació de països com el Iemen. Aquest 
país, el més pobre de l’Orient Mitjà, està 
terriblement afectat per l’escassetat 
d’aigua, el canvi climàtic, la inseguretat 
alimentària i la falta d’inversions. Vuit de 
cada deu persones depenen de l’ajuda, el 
60% de la població passa gana, set milions 
es troben al caire de la fam i tres milions 

han fugit de casa. El Iemen s’enfronta 
al col·lapse dels serveis socials i a 
l’increment dels preus. I l’última amenaça 
per a la població és una epidèmia de 
còlera, que fa estralls entre els més 
febles; al juny, les dades de l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) elevaven a 
1.100 les persones mortes i a més de 
150.000 les afectades.

Les xifres visibles d’una crisi com la del 
Iemen s’expliquen pel nombre de persones 
que moren, emmalalteixen o abandonen 
les seves llars. Queden ocultes les que 
han perdut els seus mitjans de vida o no 
han pogut accedir a aliments suficients 
per tenir una dieta adequada, persones 
totes elles que no tindran les mateixes 
oportunitats que les que no hagin viscut el 
conflicte. Per això, és fonamental contribuir 
a pal·liar la situació, evitar la venda d’armes 
que puguin fer-se servir en l’enfrontament, 
buscar solucions diplomàtiques i atendre 
les persones que pateixen. 

Oxfam treballa al Iemen des de fa més de 
30 anys, i els dos últims hem proporcionat 
a més d’un milió de persones aigua potable, 
sanejament i suport per comprar aliments i 
animals als mercats locals. Com a resposta 
al còlera, hem engegat un nou programa 
per subministrar aigua potable i dotar de 
latrines a gairebé mig milió de persones.

Pots llegir l’informe sencer a: 
bit.ly/Informearmas

Més informació sobre l’emergència i 
donatius a:
bit.ly/coleraIemen

Demana al Govern espanyol que augmenti 
l’ajut humanitari i impedeixi la venda 
d’armes a:
bit.ly/ambiemen

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.851,11 1.876,66 5.148,35 5.824,93 14.006,43 21.263,43 406.437,36 292.861,79 545.979,75 116.192,03

taula 2: EXPORTACIONS D’ARMES ESPANYOLES A L’ARÀBIA SAUDITA ENTRE EL 2006 I EL 2016 (EN MILERS D’EUROS)  
El 2015, quan l’Aràbia Saudita va entrar en el conflicte del Iemen, es va produir un significatiu increment de les exportacions d’armes 
espanyoles a aquest país. Font: ministeri d’economia, Indústria i Competitivitat (mINeCO). elaboració pròpia.
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FATEM  
I KHALIL
UN CONTE SIRIÀ
La Fatem, el Khalil i els seus dos fills petits són 
dels pocs refugiats sirians que han aconseguit 
arribar a Europa sense arriscar la vida en una 
pastera i amb un visat humanitari a la butxaca. 
Els acompanyem en aquest inusual viatge del 
Líban a Itàlia. 
Text: Laura Hurtado, periodista del Departament de Comunicació 
Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

refUGiAts

L amentablement, 
la majoria de les 
persones refugiades 
sirianes que 

han arribat a Europa han 
recorregut a vies il·legals i 
perilloses. La guerra del seu 
país i l’Europa fortalesa no els 
han donat cap altra opció. Aquí 
us n’expliquem una excepció; 
un conte sirià diferent que 
mostra que hi ha altres 
maneres d’acollir la gent que 
fuig de la guerra. 

síriA: oN ComeNçA tot
La Fatem, una jove siriana 
d’ulls brillants, recorda 
perfectament la por que va 
sentir quan va començar la 
guerra a Raqqa, la seva ciutat. 
Encara ara s’estremeix només 
de pensar-hi. “Vivíem en el 
cor del conflicte. Cada dia ens 
dèiem bona nit pensant que 
allò podia ser un adeu”, relata.

A causa dels enfrontaments, 
el seu marit, el Khalil, un home 
prim i de mirada dolça, no podia 
anar al camp a treballar i era 
difícil portar diners a casa. 
A més, estaven esperant el 
seu primer fill i no podien anar 
al metge per als controls. La 
gota que va fer vessar el got, 
però, va arribar quan va néixer 
l’Ahmed i no trobaven llet 
infantil per alimentar-lo. “Va ser 
en aquell moment quan vam 
veure que no podíem continuar 
vivint a Síria”, sentencia el 
Khalil, que va decidir viatjar 
al Líban per trobar-hi feina i 
habitatge, amb la idea que més 
endavant ho fessin elles. 

L’única cosa de valor que es va 
emportar a la maleta va ser un 
àlbum de fotos. Hi conservava 
els dies feliços a Síria: el dia 
de la boda, els seus pares, la 
casa on vivien...
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La Fatem revisa les 
fotografies de l’àlbum 
familiar, l’únic objecte 
que es van emportar en 
fugir de síria.
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LíbAN: primerA pArADA
El dia que el Khalil va arribar 
al Líban, va haver de dormir 
al carrer. Va ser com una 
premonició. Un avís clar que, en 
el país veí, res no seria senzill.

Diuen que, al Líban, un refugiat 
no hi viu, hi malviu. I així ha 
estat per a aquesta família 
durant els quatre anys que 
ha estat al país. Amb la taxa 
de refugiats per capita més 
alta del món i un 70% de la 
població siriana vivint per 
sota del llindar de la pobresa, 
les seves oportunitats per 
guanyar-se la vida han estat 
molt escasses. El Khalil hi ha 
fet d’electricista, de lampista, 
de pintor..., però més d’una 
vegada ha hagut de demanar 
diners prestats per alimentar 
la seva família, que ha crescut 
amb l’arribada d’un altre fill, el 
Mohamed, que ara té un any.

La seva llar ha estat una 
minúscula, humida i fosca 

La nova llar a Itàlia: 
un lloc on podran 
reconstruir les seves 
vides.

El corredor 
humanitari, una 
via segura i legal 
(entre moltes 
d’altres)

 Ningú no hauria de posar mai en 
risc la seva vida i la de la seva família 
per arribar a un lloc segur quan fuig 
de la guerra. Hi ha mecanismes 
establerts per evitar que això 
succeeixi: són les anomenades vies 
legals i segures. En són un exemple 
els corredors humanitaris impulsats 
per organitzacions italianes, però 
n’hi ha moltes més: 
reAsseNtAmeNt. Aquest 
mecanisme, promogut per l’Alt 
Comissionat de les Nacions 
Unides per als Refugiats (ACNUR), 
consisteix a seleccionar les 
persones refugiades que no poden 
retornar voluntàriament als seus 
països d’origen ni integrar-se en el 
país d’acollida en què es troben i 
traslladar-les a països on tindran un 
acolliment digne. Està especialment 
concebut per a les persones més 
vulnerables, com ara els menors 
no acompanyats, la gent gran, els 
discapacitats o els malalts.
reUbiCACiÓ. A través d’aquest 
instrument, la UE buscava repartir 
entre tots els Estats membres la 
pressió que pateixen determinats 
països europeus fronterers, com 
és el cas d’Itàlia i Grècia, davant 
l’arribada de sol·licitants d’asil.
reUNifiCACiÓ fAmiLiAr. És un 
mecanisme que permet a una 
persona refugiada que la seva 
família pugui establir-se al seu 
costat per poder estar unides. 
VisAts estUDiANtiLs. Són una 
fórmula per sortir d’una zona de 
guerra i permetre que joves que van 
haver de deixar els estudis per culpa 
de la violència puguin continuar 
estudiant en un altre país.

Des d’Oxfam Intermón exigim al 
Govern espanyol que posi en pràctica 
aquests mecanismes. El 26 de 
setembre venç el termini perquè 
Espanya rebi 1.499 persones per la 
via del reassentament i 15.888 per 
la via de la reubicació. A dia d’avui, 
no n’ha arribat ni un 10%. A més, 
hem denunciat les traves que posa a 
l’agrupació familiar.

habitació en un assentament 
de Mont Líban, a una hora de 
Beirut. “Aquí, el lloguer és més 
baix que a la capital”, diuen 
asseguts en el llit de matrimoni, 
que comparteix espai amb un 
sofà, una tauleta i un televisor. 
“Al començament, el terra era de 
sorra i hi havia goteres al sostre. 
El propietari no volia arreglar-lo”, 
expliquen. A més, la cuina és al 
pati, on fa molt fred a l’hivern.

En aquest entorn, els nens 
s’han posat malalts sovint. I la 
Fatem ha desenvolupat una 
mena d’al·lèrgia, amb atacs 
de tos i vòmits. “En aquesta 
habitació m’ofego”, explica.

LA promesA  
D’UNA NoVA ViDA
Un dia, el Khalil es va 
assabentar que hi havia la 
possibilitat de viatjar a Itàlia 
amb un visat humanitari, és a 
dir, d’una manera segura i legal. 
I va remoure cel i terra fins a 
donar amb les persones que els 
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podien facilitar el passatge cap 
a una vida millor.

Així és com van conèixer les 
organitzacions italianes que 
han impulsat el corredor 
humanitari, un projecte únic 
a Europa, en el qual també 
treballa Oxfam, que va néixer 
amb l’objectiu d’evitar les 
morts al mar i el tràfic de 
persones. El Govern italià ha 
acceptat acollir per aquesta 
via mil persones refugiades 
vulnerables en dos anys. Són 
poques, si tenim en compte 
que només el conflicte sirià 
ha provocat cinc milions de 
refugiats, però les entitats 
impulsores asseguren que 
el més important no és la 
quantitat de persones sinó el 
fet de demostrar que es poden 
salvar vides si hi ha voluntat 
política.

Al principi, la Fatem es mostrava 
escèptica. Es pensava que 
no els escollirien per viatjar 

 Des d’Oxfam Intermón donem un acolliment digne a 
persones migrants i refugiades com el Khalil i la Fatem.  
En total, són 4.000 a Sicília i prop de 800 a la Toscana.

A Sicília, hem posat en marxa una unitat mòbil per ajudar 
les persones migrants que es queden vivint al carrer, 
fora del sistema d’acolliment italià. A més, hi col·laborem 
amb organitzacions locals que donen suport a persones 
vulnerables, com ara menors o dones, ja sigui amb pisos 
d’acollida o amb assessorament legal o psicològic. 

A la Toscana, hi treballem amb les persones migrants des de 
l’any 2011. Facilitem accés a pisos d’acollida i oferim suport 
material (roba, vals de menjar), legal i psicològic. A més, 
procurem que facin cursos d’italià per tal d’aconseguir una 
integració millor, així com formació professional perquè els 
resulti més fàcil trobar feina.

El nostre treball a Itàlia

Dos joves assistents socials 
d’Oxfam Intermón, que 
s’ocuparà d’aquesta família 
durant els seus primers sis 
mesos a Itàlia, els reben al 
seu nou apartament. Allà 
els expliquen que hauran de 
compartir pis amb una altra 
família de refugiats sirians, 
formada per un matrimoni, 
una nena de 5 anys i un nadó 
de 16 dies. “És una mesura 
temporal, fins que trobem un 
altre pis”, remarquen. No serà 
pas una tasca fàcil. “Aquí la 
gent no vol llogar cases als 
refugiats; i si ho fa, en duplica 
el preu”, asseguren.

Per al Khalil i la Fatem, aquesta 
notícia és un gerro d’aigua 
freda.

itàLiA: fiNAL De 
trAJeCte
Per sort, el canvi té coses 
bones. La seva nova llar és 
un pis ben lluminós amb jardí, 
un bon menjador, una cuina 
equipada, tres habitacions 
àmplies, calefacció, rentadora i 
televisió.

Amb l’ajut d’una traductora 
marroquina, descobreixen que 
cada mes rebran uns diners 
per poder comprar menjar, 
medicines i altres necessitats 
bàsiques. Que aviat els posaran 
Wi-Fi i podran comunicar-se 
amb els seus familiars. I que 

tindran classes d’italià a casa 
per no haver de deixar els 
nens. A més, els ajudaran a 
formalitzar la sol·licitud d’asil i 
a buscar feina. L’objectiu és que 
de mica en mica puguin arribar a 
ser independents.

“Mai no m’hauria imaginat 
que acabaríem vivint a Itàlia”, 
reflexiona el Khalil. “Espero que 
els europeus no es pensin que 
som terroristes o extremistes. 
Estem aquí justament perquè 
fugim d’ells”, afegeix. “Volem 
un futur per als nostres fills. 
Per això estem disposats a 
aprendre una nova llengua i a 
adaptar-nos a altres costums”, 
conclou la Fatem.

Quan ens acomiadem d’ells, 
els preguntem si els agradaria 
tornar a Síria si algun dia 
s’acaba la guerra; si voldrien 
que aquest conte s’acabés allà 
on va començar. “És clar que 
hi tornarem”, diu ella sense 
dubtar-ho ni un segon. “Però si 
passa molt de temps i els meus 
fills estan bé aquí, només hi 
tornarem de visita. L’estabilitat 
de la nostra família és el més 
important.”

Més informació a:
bit.ly/UnCuentoSirio
bit.ly/ViesiLegalsiSegures

a Itàlia. Però, després de 
diverses entrevistes, van ser 
seleccionats.

La nit abans d’agafar l’avió, ni el 
Khalil ni la Fatem no van poder 
dormir. I a tots dos se’ls van 
escapar algunes llàgrimes quan 
va arribar l’hora d’acomiadar-se. 
Estaven feliços; per fi tindrien 
una vida millor. Però també 
estaven tristos. Deixaven enrere 
tota la gent amb la qual havien 
compartit aquests quatre anys. 
Però sobretot s’allunyaven de 
Síria, el seu país estimat, que 
ara veien a través de la finestra 
i que aviat estaria a milers de 
quilòmetres de distància. El 
viatge els enviava terriblement 
lluny de la seva gent, dels seus 
costums, dels seus paisatges.

UN Gerro D’AiGUA freDA
El viatge va durar 24 hores. Va 
començar a les 4 de la matinada 
a Beirut i va acabar a les 5 de la 
tarda a la ciutat de Cecina, a la 
regió de la Toscana. 
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DIARI D’UN 
VIATGE AL COR  
DE BOLÍVIA

Som la Tania i la Bárbara, treballadores d’Oxfam Intermón, i hem tingut la gran sort de 
viatjar a Bolívia amb un grup de persones fantàstiques que col·laboren periòdicament amb 
nosaltres. Persones com tu, que aportes alguna cosa cada dia perquè la vida de moltes 
persones sigui una mica millor. Ens hauria encantat que tu també haguessis viscut aquesta 
experiència amb nosaltres i haguessis vist alguns dels molts projectes a què dones suport, 
però, sobretot, que haguessis conegut la gent que hi ha darrere dels projectes, gent amb 
una dignitat enorme, que lluita dia rere dia per tirar endavant i a la qual hem pogut sentir 
molt a prop. Ens agradaria que haguessis parlat amb el Manuel, la Laura, el Salvador, el 
Ronald, la Beatriz, l’Andrea, el Rubén, el Lucho, la Isabel... Per això, ara t’explicarem moltes 
coses, per mirar de compartir amb tu les sensacions que hi hem viscut. Preparat? 
Text: Bárbara Salinas i Tania Meyniel, d’Oxfam Intermón | Fotos: Oxfam Intermón

boLíViA
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DiA De sortiDA
És dissabte, són les vuit 
del matí i estem de camí a 
l’aeroport de Madrid. Per fi 
ha arribat el dia! Destinació: 
Bolívia. Objectiu: conèixer 
en primera persona els 
projectes en què treballem i 
especialment les persones a 
què donem suport. Hi anem 
amb cinc socis d’Oxfam 
Intermón que es van apuntar 
al sorteig del viatge de 
col·laboradors i amb els seus 
acompanyants. Aquest any 
s’hi havien presentat més de 

8.500 persones, i els ha tocat a 
ells! Us els presentem:

Bernardino i Ana: Aquest 
matrimoni, els menys joves del 
grup, que venen de Madrid, ens 
han sorprès a tots per l’energia 
i il·lusió que porten amb ells a 
la maleta; i és que estan ben 
disposats a esprémer tot el suc 
d’aquest viatge.
Pilar i Helena: La parella 
aragonesa, directa des de 
Saragossa. La Pilar, que 
és col·laboradora d’Oxfam 
Intermón des de fa molts anys, 

ha volgut que sigui l’Helena, 
la seva filla, de 17 anys, qui 
l’acompanyi en aquesta 
magnífica experiència.
Cristina i Emiliano: Aquest 
matrimoni tan jovial ve de 
Valladolid, i tot i que ja van 
estar fa uns anys a Bolívia, 
no han volgut desaprofitar 
la magnífica oportunitat que 
els ofereix aquest viatge de 
conèixer el país des del punt 
de vista de les persones a les 
quals estan canviant la vida.
Jesús i María: Venen des 
d’El Escorial, Madrid. Tant el 

Jesús, que és col·laborador 
d’Oxfam Intermón des de fa 
temps, com la María, la seva 
filla, tenien clar que aquesta 
experiència l’havien de viure 
junts. 
Ana i Pepa: Les dues germanes 
malaguenyes. Han hagut 
de matinar molt i venir des 
de més lluny, però aquí les 
tenim, amb tot l’art i l’alegria 
característiques del sud, 
disposades a gaudir al màxim. 

Ara que ja hi som tots...,  
som-hi, cap a Bolívia!

DiA 2
Després de més de 30 hores de 
viatge i 8.000 quilòmetres d’avió, 
arribem a La Paz passats dos quarts 
de quatre de la tarda, hora local. 
Estem una mica baldats, però la 
il·lusió d’estar aquí és tan gran, 
que amb prou feines se’ns nota. En 
canvi, el que sí que notem bé és 
l’altura: la capital del país està a 
més de 3.200 metres d’altitud i ens 
costa una mica respirar.

La Paz té un milió d’habitants i 
és la tercera ciutat més poblada 
de Bolívia. És una ciutat plena 
de contrastos i desigualtats, on 
escassos gratacels es fan lloc 
entre milers de casetes baixes. La 
geografia rocosa i de muntanya 
delimita el paisatge i dibuixa una 
capital amb gran quantitat d’altures 
i pendents, on els carrers formen 
laberints amb petites botigues i 
paradetes plenes de vida. 

“Recórrer a peu aquests carrers és 
llançar-se a un viatge en tots els 
sentits: alegrar-se la vista amb els 
colors dels vestits de les cholitas, 
que llueixen orgulloses les seves 
faldilles (polleras) i els seus barrets; 
també analitzar totes les olors 
que surten dels diferents quioscs 
de menjar; i, també cal dir-ho, la 
contaminació generada pel caos 
del trànsit que hi circula”, descriu la 
María en el diari de viatge que ens 
acompanya.

Fa més de 25 anys que Oxfam 
Intermón treballa a Bolívia. 
Demà al matí coneixerem els 
nostres companys de l’oficina 
d’Oxfam Bolívia. Avui ens poden el 
cansament i el cúmul d’emocions, 
així que ara ens acomiadem fins 
demà. Bona nit!
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DiA 4
Arribem a Cobija en un avió intern 
a l’Amazònia. La ciutat “ens  
acull amb les portes obertes,  
encara que les tanquem per  
protegir-nos dels insectes i 
de la calor. Des de la seu de 
CIPCA (Centro de Investigación 
y Promoción del Campesinado) 
s’obstinen a fer que ens hi sentim 
a gust i coneguem la gastronomia 
amazònica”, descriu el Jesús. 

CIPCA és l’organització local amb 
què treballem. De fet, és una de 
les primeres amb les quals vam 
començar a treballar, ara fa més 
de 40 anys. El Fabio (el director), 
la Verónica (sociòloga), la Gilda 
(biòloga), el Joselo i els dos 
Daniels (enginyers agroforestals 
i tècnics de camp) ens acullen 
com si ens coneguessin de tota 
la vida. 

Se’ns posen els cabells de punta 
quan ens expliquen que la selva 
amazònica, que suposa més d’un 
terç del territori de Bolívia, genera 
la meitat de l’oxigen que respirem 
a tot el món però, paradoxalment, 
sofreix com a principal amenaça 
la desforestació, cosa que posa 
en risc la supervivència de milers 
de famílies camperoles i la pròpia 
salut del nostre planeta. 

DiA 3
Al matí, a l’oficina, coneixem una bona 
part de l’equip que hi treballa: el Marcelo 
(director de projectes), la Lourdes (justícia 
de gènere), la Verónica (campanyes i 
incidència), la Lisbeth (educació, jovent), el 
Sergio (captació de fons), l’Óscar (el nostre 
amfitrió)..., tots ens reben amb els braços 
oberts i una infusió de fulles de coca 
per ajudar-nos a suportar el mal d’altura! 
Després d’una immersió en la situació del 
país, ens detallen els eixos estratègics 
d’actuació. Al llarg del viatge coneixerem 
algun dels projectes als quals donem 
suport.

A la tarda, tenim l’ocasió de tocar dos 
dels programes. Coneixem el projecte 
Empreses que canvien vides, que ajuda 
petites empreses rurals perquè puguin 
créixer i contribueixin a generar canvis 
en la societat. El Rubén i la Beatriz, els 
fundadors d’una d’aquestes empreses 
rurals del projecte, Toma la Miel, ens 
transmeten en primera persona de 
quina manera Oxfam els ajuda a crear i 
desenvolupar el seu negoci d’apicultura. 
“Si alguna vegada dubto del futur d’aquest 
planeta, tindré prou amb recordar aquesta 
experiència per omplir-me d’energia i 
positivisme”, diu la Pilar amb entusiasme. 
Però el que més impactats ens deixa a tots 
és la capacitat i ganes de superar-se que 
tenen. “Jo no em considero pobre, perquè 
pobre és qui no se sent capaç, i jo sí que 
tinc forces per ressorgir del no-res, si cal”, 
ens diu el Rubén. I nosaltres no hi podem 
estar més d’acord. Són molt capaços, i tant!

Ens agradaria quedar-nos-hi hores 
xerrant amb ells, però volem conèixer 
més projectes. Així doncs, agafem 

el telefèric que va de La Paz a El Alto 
(4.029 metres d’altura). Aquí ens costa 
bastant més respirar! Però el que no 
costa gens és continuar somrient 
com nens. Allà coneixem un altre dels 
projectes. Hi treballem juntament amb 
la Coordinadora de la Mujer, una xarxa 
boliviana d’institucions privades sense 
ànim de lucre, per combatre la violència de 
gènere. Ho fem a través de la campanya 
Actua, que inclou tot un seguit d’activitats 
(festivals, teatre, campanyes a les xarxes 
socials, etc.) destinades a atreure i 
involucrar els joves en la lluita contra 
aquesta xacra social. “Per a mi, el moment 
més emotiu ha estat el testimoniatge de 
tots aquests nois i noies que, conscients 
de la gravetat del problema, han decidit 
deixar de ser passius i fer un pas al 
davant per començar a canviar les coses”, 
afirma la María després d’escoltar de 
la boca d’aquests joves algunes dades 
esgarrifoses:
•	 7 de cada 10 dones han sofert algun 

tipus de violència. I el 60% d’elles són 
menors de 25 anys. 
•	 8 de cada 10 joves coneix algú en el seu 

cercle proper que ha sofert violència 
de gènere. No obstant això, molts diuen 
que no es pot combatre; hi ha molta 
indiferència respecte a la violència, es 
normalitza.
•	 Cada 3 dies mor una dona a Bolívia 

víctima de la violència.

Demà anirem a la ciutat de Cobija, situada 
en plena selva amazònica. Estem desitjant 
arribar-hi per conèixer nous paisatges i, 
sobretot, seguir escoltant testimoniatges 
de persones que estan aconseguint canviar 
les seves vides malgrat les dificultats del 
món en què vivim.
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DiA 5
Comencem el dia pujant al cotxe, de camí 
a la comunitat de Trinchera, on viu una de 
les famílies que participen en els nostres 
programes. El Joselo, mentre condueix, 
ens explica amb tots els detalls que la 
idea dels sistemes agroforestals és que 
es puguin reproduir, és a dir, que van 
sumant-se al projecte altres famílies 
perquè volen tenir els mateixos beneficis 
que aquelles que ja els han incorporat a 
les seves parcel·les. També ens explica 
que les característiques de la terra 
són diferents a cada zona, i per això és 
molt important assessorar cada família 
sobre quines espècies són millors en 
cada cas. Però, perquè confiïn en els 
tècnics, cal treballar amb ells al seu 
costat, de manera que vegin que saben 
de què parlen i que no són gent de ciutat 
únicament. Per això el Joselo i tots els 
seus companys de CIPCA van sempre 
amb les eines a sobre.

I deixem d’escriure perquè el paisatge 
aquí és tan increïble que no ens el 
podem perdre!

Estem de tornada a l’hotel. Encara que 
hem recorregut tants quilòmetres i 
aquesta nit dormirem en unes cabanes 
sense Wi-Fi, sense cap tipus de 
connexió, serà complicat agafar el son 

després del dia tan emocionant que 
hem viscut. Ens fiquem al llit amb la 
panxa plena de papallones i l’estómac 
satisfet del menjar de festa tan bo que 
ens han preparat a la comunitat de 
Trinchera juntament amb Manuel Lima 
i tota la seva família, i de la xocolata 
riquíssima i pura a què ens han convidat 
per berenar a la comunitat de San 
Pedro, amb Salvador Cartagena i la seva 
família.

Del Manuel, sens dubte, cal destacar 
la seva força i la seva dignitat. “Tenim 
el difícil repte de crear el nostre 
propi futur sense dependre de les 
manipulacions de l’Estat. Però ho 
aconseguirem”, afirma. També ens 
llança una pregunta que ens fa pensar 
a tots: “De què els servirà als teus 
fills i nets tenir diners..., si no tenen 
aigua ni arbres que els donin oxigen 
per respirar?”. I és que, sense l’esforç 
d’aquestes famílies i el vostre suport, la 
selva amazònica desapareixeria en tan 
sols quaranta anys. 

Del Salvador, en destaquem també 
la força i les ganes de prosperar: “No 
vull quedar-me aquí, vull avançar molt 
més. Tot això ho faig pel meu fill, que 
és l’hereu, perquè tingui un futur millor 
que el meu”.

Per això impulsem sistemes 
agroforestals amb els quals les 
famílies camperoles i indígenes 
poden aprofitar els recursos i fruits 
del bosc per alimentar-se i generar 
ingressos sense malmetre la natura. 
Després d’anys de lluita, ara la terra 
on viuen els correspon, i és a les 
seves mans conservar-la. Un dels 
fruits que cullen és l’açaí. De color 
morat, intens i dens, és conegut per 
les seves propietats energètiques 
i afrodisíaques, es beu en suc i ens 
acompanya durant tota la nostra 
estada a Cobija i en les visites a les 
comunitats de la zona.

Som a les portes de l’Amazònia 
més autèntica. Durant els dos 
propers dies coneixerem algunes 
de les famílies del departament de 
Pando, el més pobre de l’Amazònia 
boliviana. 

A la nit ens toca sopar al Brasil; i és 
que el tenim aquí al costat: tan sols 
creuant el Pont de l’Amistat, que 
està al costat de l’hotel, canviem 
de país! Aquí, a més de sopar, tenim 
la sort de poder unir-nos de manera 
improvisada a un grup de nois i noies 
que estaven ballant. La música 
i els riures sonaven amb tanta 
alegria que ressonaven moltíssim 
en aquells carrers tan tranquils i 
silenciosos i no ens hi hem pogut 
resistir. Realment divertit!
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DiA 6
Com que ahir estàvem tots tan emocionats 
conversant amb totes les persones que 
vam conèixer, ens vam despistar i no vam 
poder fer el passeig pel riu Orthon que 
teníem programat per a l’última hora de 
la tarda. I com que en aquest grup no ens 
volem perdre absolutament res, avui hem 
decidit matinar més per poder fer-lo abans 
d’anar a visitar la comunitat de Palacios.

El riu Orthon neix de l’espectacular 
confluència del Tahuamanu i el Manuripi. 
Un dels dos és més clar i l’altre és més 
fosc, o, el que és el mateix, un sempre està 
més brut que l’altre. Que bé que ens ho 
hem passat, la barca s’ha omplert d’aigua i 
hem estat tots traient-la amb galledes!

“Estigueu tranquils, vull que us sentiu com 
a casa.” Així ens reben a la comunitat de 
Palacios. “Continueu venint a la comunitat. 
Aquí tots som amics”, ens diu el Ronald. 
“Necessitem que ens seguiu donant 
suport. Oxfam, juntament amb CIPCA, és 
l’única institució que està amb nosaltres, 
ja que fa dos anys que no rebem cap ajuda 
econòmica del municipi”, afegeix l’Ebrain. 
Últimament, aquesta comunitat ha millorat 
molt gràcies als sistemes agroforestals i 
la diversificació. I estan tan feliços amb 
la millora de les seves condicions de vida 
que han assolit gràcies a això, que posen 
moltíssim interès a aconseguir que els 
nens i joves ho interioritzin i continuïn amb 
això en el futur.

Ens ensenyen el Bosc dels Nens, una part 
del terreny de la comunitat on són els nens 
els qui cullen alguns fruits, i així des de 
petits aprenen la importància de la terra, 
què es conrea, quan, etc. L’Andrea i la 
Silvia, que són cosines, ens acompanyen 
durant tot el camí pel bosc. I també ens 
ensenyen l’escola de la comunitat a la 
qual van elles, amb catorze alumnes 
en secundària i deu en primària. És una 
visita molt especial, perquè molts dels 
socis i sòcies que ens acompanyen són 
professors, i això els toca directament. 
“Aquesta experiència em canviarà, en 
certa manera”, reconeix l’Ana, emocionada, 
al pati de l’escola. “Em sento ara mateix 

com si fos al pati de casa meva. I quan 
arribi a Espanya, encara que ells estiguin a 
milers de quilòmetres, els sentiré com si es 
trobessin al meu costat.”

Ens agradaria quedar-nos-hi, però estem 
a cinc hores de Cobija, així que, després 
de compartir amb ells el menjar que ens 
han preparat a la comunitat (boníssim, 
per cert!), hem de tornar. Esperem que 
la tornada no sigui molt dura; ens hem 
quedat sense aire condicionat en el cotxe 
i a l’Amazònia ara mateix estem a 36 graus. 
Desitgeu-nos sort!
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DiA 7
Ahir vam tornar tots bé a Cobija 
i estem disposats a acabar 
d’esprémer el que ens queda 
de viatge. Avui tenim la sort de 
poder compartir experiències 
amb el BOCINAB (Bloque de 
Organizaciones Campesinas e 
Indígenas del Norte Amazónico 
de Bolivia), organització a la 
qual donem suport des d’Oxfam 
juntament amb CIPCA i a la 
qual pertanyen el Luis Alberto, 
el José i el Rodrigo, que ens 
visiten des de molt lluny.

Fa vint anys que el BOCINAB 
dona suport a famílies 
camperoles de Bolívia en el 
problema de la propietat de 
les terres. Fins que l’any 1990 
no es van iniciar diverses 
marxes camperoles, els 
indígenes vivien en situació de 
semiesclavitud. Fins el 2009 
no vam aconseguir, plegats, 
que s’aprovés una llei gràcies 
a la qual a cada família li 
corresponen 500 hectàrees. 
El problema, ens expliquen, és 
que aquestes 500 hectàrees 
se’ls queden petites perquè 

estan prou bé per a una família 
amb quatre fills però no pas 
quan aquests fills tenen fills 
i nets. Actualment, gràcies al 
fet que treballen amb fermesa 
i constància, les comunitats 
camperoles disposen del 70% 
de les terres. Però encara hi 
ha algunes fites per assolir, 
perquè els Governs no donen 
tant de suport als camperols 
com a les empreses, i això 
genera cada vegada més 
desigualtats entre els rics i els 
pobres. 

I amb tot el camí que queda 
per recórrer, necessiten 
suport per formar nous líders 
que defensin els seus drets. 
“El pulmó del món encara 
és aquí. Tant de bo pugueu 
continuar donant-nos suport. 
El que passa aquí afecta a 
tothom”, assegura el Lucho 
(Luis Alberto), emocionant-nos 
a tots. “Jo em pensava que 
era solidari, però ara tinc la 
sensació que realment ho són 
ells amb mi”, ens diu pensatiu 
el Bernardino.

I les emocions no s’han aturat 
a la nit... Els companys de 
CIPCA ens han preparat una 
barbacoa de comiat a les 
seves oficines, comiat que s’ha 
allargat fins al karaoke, un pla 
que no hi podia faltar, perquè 
estem tot el dia cantant des 
del començament del viatge! 
Quina nit més especial! Cap 
de nosaltres no podrà oblidar 
mai tots els moments que hem 
compartit.

Dies 8 i 9
Amb molta pena, i deixant allà 
una part dels nostres cors i 
molts amics nous, agafem el 
vol intern de tornada a La Paz, 
on aprofitarem el següent dia 
i mig, abans de tornar a casa, 
per perdre’ns pels seus carrers 
i fer algunes compres en els 
mercats locals, on ens atén 
la meravellosa gent que hi ha 
aquí.

“Aquest viatge no ha estat una 
successió de visites a llocs 
meravellosos, sinó un camí 
en el qual s’han succeït una 
infinitat de sentiments estació 
rere estació. Tot això ens 
ho enduem al cor.” Així, com 
descriu la Cristina, és com 
hem viscut aquesta aventura.

Tornem a casa, però seguirem 
estant molt a prop de les 
persones que hem conegut. 
Per més que passi el temps, 
no podrem deixar de sentir la 
força de les seves mirades i 
com ens estrenyien les mans 

a l’hora d’acomiadar-se de 
nosaltres. 

Gràcies als col·laboradors 
i acompanyants que heu 
viatjat amb nosaltres dues 
per fer tan especial aquest 
viatge i per donar suport 
al nostre treball amb tanta 
passió. I gràcies a totes les 
persones que col·laboreu amb 
Oxfam Intermón perquè amb 
el vostre ajut feu possibles 
molts canvis. Estigueu 
tranquils perquè les persones 
a qui doneu suport tiraran 
endavant, amb la vostra ajuda 
i amb el seu propi esforç. Una 
forta abraçada a totes i tots, i 
fins al proper viatge!

Més informació a:
www.OxfamIntermon.org/
viatgecollaboradors

Aquest viatge ha estat  
patrocinat per:
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INTENTANT  
SOBREVIURE EN EL  
PULMÓ DEL PLANETA
“Volen que el món cregui que aquí no hi ha pobresa, però n’hi ha. Tot i així, jo no em considero 
pobre, perquè pobre és qui no se sent capaç, i jo sí que tinc forces per ressorgir del no-res, si cal”, 
ens va dir un dia Rubén Pacheco, responsable d’una de les empreses a les quals donem suport 
des d’Oxfam Intermón. I és veritat; en un país ric en recursos naturals i culturals, ocupat en més 
d’una tercera part per boscos amazònics (el pulmó del planeta), hi ha massa persones que han de 
fer un esforç sobrehumà per aconseguir sobreviure. 
Text: Tania Meyniel, Àrea de Relació amb el Col·laborador | Fotos: Lorena Lácar / Oxfam Intermón 

boLíViA

E ncara que sembli increïble, 
en un país que contribueix a 
generar el 50% de l’oxigen que 
totes les persones i animals 

del planeta necessitem per respirar i 
que disposa de recursos com el gas, 
l’estany (quart productor mundial), la 
plata (setè productor mundial) o l’or, hi ha 
més d’1.800.000 persones a les quals els 
costa subsistir.

Malgrat tenir des del 2006 un Govern 
dirigit per Evo Morales, primer president 
indígena de Bolívia, que ha pronunciat 
frases com “En aquest mil·lenni és més 
important defensar els drets de la mare 
Terra que els drets humans”, cada cinc 
minuts desapareixen més de 30.000 m2 de 
bosc amazònic. Del començament del seu 
mandat ençà, s’ha reduït considerablement 
la pobresa extrema del país (tot i que 
cada vegada la bretxa de desigualtat és 
més greu), però la manera com el Govern 
d’Evo Morales pretén generar riquesa per 
al poble potser no és la més respectuosa 
amb els seus propis lemes ecoambientals. 
Per exemple, fins al 2025 està previst 
buidar cinc milions d’hectàrees forestals 
per convertir-les en parcel·les de cultiu, 
incloent-hi la tala d’arbres de castanya, que 
són la base de l’economia indígena i local.

L’Amazònia sempre ha estat abandonada 
pels diferents governs bolivians, però el 

moviment indígena camperol, liderat pel 
Bloque de Organizaciones Campesinas 
e Indígenas del Norte Amazónico de 
Bolivia (BOCINAB), amb el suport d’Oxfam 
Intermón, va tenir la fortalesa de lluitar 
durant més de 50 anys per aconseguir 
el 1999 la redistribució del 70% de les 
terres amazòniques (més de 28 milions 
d’hectàrees), la propietat de les quals 
es va atorgar a les famílies camperoles 
i indígenes. Amb un president d’origen 
indígena i camperol, sorprèn que a dia 
d’avui no s’estigui donant un gran suport 
governamental a aquests assoliments 
i que encara s’hagi d’aprovar la Llei 
Especial de l’Amazònia. Aquesta llei 
ratificaria els drets adquirits i faria que 
els plans de desenvolupament i la política 
del país no fossin els mateixos per a 
tothom; és a dir, es tindrien en compte 
les característiques tan específiques 
de l’Amazònia i s’impediria l’explotació 
agrícola de les seves terres.

La tala massiva i indiscriminada d’algunes 
indústries extractives i fusteres, o per 
dedicar extensos terrenys a l’agricultura 
i la ramaderia, estan posant en greu 
perill la supervivència de la població 
camperola de Bolívia, però també la de 
tots els habitants del planeta. Alguns 
estudis revelen que, si continua aquest 
ritme de desforestació, en només 40 anys 
l’Amazònia haurà quedat totalment 

•	 Les plagues resulten 
menys devastadores, ja que 
algunes afecten únicament 
determinades espècies, i 
així el risc de pèrdua és molt 
més petit.
•	 Cada vegada hi ha més risc 

d’inundacions, sequeres 
i incendis, i espècies que 
superen millor cadascuna 
d’aquestes circumstàncies. 
•	 No s’aposta tot a un únic 

producte (pot succeir que 
baixi de preu sobtadament 
i no es puguin cobrir ni tan 
sols les despeses).
•	 Les famílies camperoles 

disposen de varietat 
d’aliments, plantes 
medicinals i fusta, tant 
per a la seva pròpia 
subsistència com per 
vendre’n els excedents i ser 
autosuficients.

Per què és  
important 
diversificar?
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destruïda. Com aconseguirem respirar 
aleshores?

“Aquest camperol és un d’aquests 
defensors perquè tots puguem respirar. 
Les persones no només necessiten 
diners per viure, també els cal l’oxigen, i 
això és el que nosaltres oferim”, explica 
Manuel Lima, camperol de la comunitat 
de Trinchera. I té tota la raó. Més de mil 
famílies s’han convertit en guardianes 
del bosc, perquè a banda de treballar 
molt intensament per a la seva pròpia 
supervivència i independència econòmica, 
la seva forma de vida està suposant una 
garantia per preservar la conservació dels 
boscos amazònics.

Aquestes famílies acostumaven a 
sobreviure gràcies a la recol·lecció de la 
goma (cautxú) i de la castanya. Tenien 
totes les esperances posades en la collita 
de cada any, depenent no només del 
clima, cada vegada més afectat pel canvi 
climàtic, sinó també de les fluctuacions 
dels preus d’aquests productes al mercat. 
Una aposta massa arriscada, tenint en 
compte que, els últims anys, el preu de la 
castanya ha caigut un 70%. Apostant-ho 
tot per un únic producte, eren encara més 
vulnerables davant la baixada de preus, 
les plagues i la falta d’aliments per a la 
seva subsistència.

Des d’Oxfam Intermón donem suport 
a un model alternatiu amb el qual es 
diversifiquen els cultius i les espècies 
d’arbres amb els objectius d’assegurar 
ingressos a curt, mitjà i llarg termini, 
protegir l’ecosistema i aconseguir 
una millor adaptació al canvi climàtic. 

manuel Lima, a la seva parcel·la de la comunitat de trinchera.

rubén Pacheco i beatriz Urquiola, fundadors de 
toma la miel.

Juntament amb l’organització local 
amb la qual treballem a Bolívia, el 
Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado (CIPCA), impulsem aquest 
model, amb el qual més de mil famílies 
estan posant en pràctica una nova 
manera de viure, que els protegeix a ells i 
també a la natura i al món sencer.

Aquesta nova manera de viure es basa 
en els sistemes agroforestals (SAF), que, 
a més d’ajudar aquestes famílies a viure 
dignament, tenen com a objectiu fomentar 
la sostenibilitat i protegir l’entorn. Cada 
família disposa d’una superfície de 
500 hectàrees, segons el repartiment de 
terres que es va aconseguir l’any 1999, 
i l’aprofitament de la seva parcel·la es 
reparteix dedicant únicament un 1% del 
terreny a conrear-hi fruites, hortalisses 
i cereals. El 99% restant de la parcel·la 
es conserva com a bosc, on es cullen 
fruits silvestres i plantes medicinals i es 
planten arbres fruiters i fusters, com ara 
la mara, que és com anomenen la caoba.

Al contrari del que podríem pensar, els 
sòls tropicals són poc fèrtils. Són pobres 
en nutrients i tenen un baix potencial 
de retenció, i per aquest motiu no es 
pot sustentar el cultiu durant molt de 
temps. A més, el canvi climàtic està 
afectant aquesta zona tant amb sequeres 
duradores com amb inundacions. Per això, 
reben assessorament personalitzat per 
saber quina és la combinació d’espècies 
(entre set i quinze) que millor s’adaptarà a 
les característiques de la seva parcel·la i 
a les condicions climatològiques, i també 
quines tindran millor sortida en el mercat 
(per exemple: açaí, cupuaçú, castanyer, 

cacau, cítrics, bananer, caoba, mango, 
almendrillo, papaia i pacai). En alguns 
casos, els ajudem a coordinar-se, amb 
la qual cosa obtenen uns volums i una 
qualitat que els permeten aconseguir 
preus més favorables per als seus 
productes quan els han de negociar.

Més de 1.200 famílies de la regió del 
Chaco bolivià (departaments de Santa 
Cruz, Chuquisaca i Tarija) i del nord 
amazònic bolivià (departaments de 
Beni i Pando) ja s’han acollit a aquests 
sistemes. Ara els seus ingressos i la seva 
alimentació no depenen únicament de 
la recol·lecció de castanyes i del preu 
que els vulguin pagar els intermediaris 
per aquests fruits. D’aquesta manera 
tenen menjar suficient durant tot l’any i 
poden vendre una part de la collita en el 
mercat local per comprar aliments com la 
carn o l’oli i pagar els estudis dels seus 
fills. A més, ajuden a reduir la pressió 
sobre els boscos, ja que produeixen 
sense desforestar i recuperen àrees 
degradades. És una nova manera de viure 
el present i de construir el futur, més 
lliure i més autònoma.

Moltes altres famílies de l’Amazònia 
boliviana tenen les forces i les ganes 
necessàries per unir-se a aquesta nova 
forma de vida. Tan sols necessiten suport 
i recursos.

Més informació a:
www.OxfamIntermon.org/
guardiansdelbosc
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Patricia, et defineixes com a 
dirigent comunitària abans que 
com a treballadora social. Com 
vas arribar a això?
Abans jo era una persona 
com moltes altres, no 
m’interessava pels problemes 
de la comunitat. Feia coses 
habituals de la quotidianitat, 
però no m’involucrava. Quan 
vaig entrar en el Comité para 
la Defensa de los Derechos 
Barriales (COPADEBA), una 
associació comunitària de base, 
que fa vida en els municipis 
del Gran Santo Domingo, vaig 
entendre millor la meva realitat 
i vaig començar a lluitar per 
aquesta realitat, a millorar les 
condicions del barri on visc, 
que ja ha canviat bastant. Vaig 
aner creixent també com a 
persona, i vaig ajudar d’altres a 
organitzar-se, i ara acompanyo 
des de Ciudad Alternativa a 
altres líders comunitaris que, 
com jo, orienten les famílies 
per tal de lluitar per millorar les 
condicions de vida del barri.

Què és Ciudad Alternativa?  
A què es dedica?
Ciudad Alternativa és una 
ONG de suport tècnic a les 
organitzacions socials. Amb 
el nostre treball, lluitem per 
millorar les condicions de vida 

de la gent, tenint molt clar 
quin és el rol que hi exercim, 
tractant de no reemplaçar 
el rol de l’Estat, sinó lluitant 
i reivindicant que l’Estat 
compleixi.

Quines experiències destaques 
de quan vas començar en els 
moviments socials? Quines 
coses heu aconseguit?
Des que formo part d’aquestes 
organitzacions he anat  
veient-ne els resultats. Així, 
vam haver de lluitar per una llei 
de protecció del consumidor, 
que regula els productes, 

perquè s’especulava molt 
amb els preus de la cistella 
familiar. També vam lluitar per 
l’aplicació de l’assegurança 
familiar de salut, ja que la llei 

no s’aplicava. I el mateix amb 
l’educació: tenint una llei que 
diu que el 4% del PIB és per a 
educació, amb prou feines s’hi 
destinava el 2,2% del PIB, i ho 
vam aconseguir! 

Quin és el principal repte 
actualment?
Ara mateix estem impulsant 
la campanya Casa ja per 
reivindicar una política 
d’habitatge adequat. El meu 
país és un país amb molta 
pobresa i amb un dèficit 
de més de dos milions 
d’habitatges. El Govern 
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“LLUITEM PER MILLORAR 
LES CONDICIONS DE VIDA 
DE LA GENT”
La líder dominicana Patricia Gómez, de 44 anys, és membre del Comité para la Defensa de 
los Derechos Barriales (COPADEBA) i treballa en Ciudad Alternativa a la zona del Gran Santo 
Domingo, amb organitzacions dels barris marginats. Va participar en el projecte Herois de 
l’ajuda, en el qual vam facilitar trobades entre polítics espanyols i activistes a diferents 
països per mostrar la necessitat i l’efectivitat de la cooperació internacional. 
Text: maría sánchez-Contador, periodista del Departament de Comunicació

“Només amb pressió 
social podrem 
aconseguir que el 
Govern avanci en una 
política que resolgui 
el problema de 
l’habitatge”
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desenvolupament i determinant 
plans d’intervenció (per 
exemple: sanejament en les 
terres baixes, vies d’accés per 
poder transportar les persones 
que emmalalteixen i els 
productes del mercat, etc.).

La ciutadania ja està cansada 
i reclama més transparència, 
perquè són molts els recursos 
que es despenen a través de la 
corrupció. S’ha perdut la por; la 
gent protesta, reclama. 

Què aporten Ciudad Alternativa, 
Oxfam Intermón i la cooperació?
La gent, en les comunitats, de 

manera particular fa protestes, 
però quan una protesta no 
té un document que faciliti 
la comprensió de la realitat 
als tècnics del Govern és una 
demanda més que queda 
en res, una veu que es calla 
amb el temps; però quan hi 
ha incidència política, diàleg, 
estadístiques, quan s’encara 
d’una manera qualitativa i 
quantitativa i es mostra a 
les autoritats, aleshores sí 
que hi ha resposta. És la gran 
aportació que la cooperació 
dona als moviments de la 
República Dominicana. 

Ciudad Alternativa aporta 
destresa tècnica per dialogar 
amb el Govern, amb enginyers, 
amb professionals, a 
organitzacions del Gran Santo 
Domingo; i Oxfam Intermón 
aporta al seu torn, a Ciudad 
Alternativa, suport en tots 
els processos d’assessoria 
tècnica, d’acompanyament, 
de diagnòstic... Sense això, 

no tindríem la incidència i 
l’impacte que tenim ara.

Els diagnòstics són la base 
per fer les agendes de 
desenvolupament. Ens ajuden a 
identificar les necessitats que 
tenen els barris, prioritzar-les 
i convertir-les en agendes de 
lluita, que després, en espais 
de diàleg amb les autoritats, 
busquem que tinguin un lloc en 
els pressupostos municipals i el 
pressupost nacional.

Estem en el camí d’aconseguir 
que, si més no, els recursos 
de l’Estat s’inverteixin com 
cal, que la inversió social 
augmenti, que la qualitat de 
vida de les persones millori, 
que no tinguem més persones 
vivint en condicions de pobresa 
extrema. Reivindiquem el 
suport necessari perquè el 
Govern, juntament amb la 
cooperació internacional, ajudi 
a millorar les condicions de 
vida d’aquesta gent.

“Un salari mínim és 
aproximadament 
de 7.000 pesos 
(equivalents a 130 €) 
i la cistella familiar 
és de 25.000 pesos 
(463 €)”
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El 71% de la població de la República Dominicana està mancat d’un 
habitatge digne. Uneix-te a la campanya #CambiemosPrioridades i 
difon-la. Ajuda’ns a aconseguir que el Govern dominicà destini un 
1% del seu PIB, menys de la meitat del que malgasta, a habitatge. 

intenta pal·liar la situació 
mitjançant fideïcomisos, però 
amb un valor com a mínim 
de dos milions de pesos, 
per la qual cosa la gent 
no hi pot accedir. Un salari 
mínim és aproximadament 
de 7.000 pesos (equivalents 
a 130 €) i la cistella familiar 
és de 25.000 pesos (463 €). 
La llei que tenim actualment 
és dels anys cinquanta. 
Les condicions d’habitatge 
segueixen igual. Només 
amb pressió social podrem 
aconseguir que el Govern 
avanci en una política que 
resolgui el problema de 
l’habitatge.

No és únicament una qüestió 
de preu. Les condicions de 
precarietat dels barris es 
repeteixen a tota la conca: 
habitatge deteriorat, poca 
accessibilitat a l’aigua, als 
serveis d’energia (menys de vuit 
hores de llum al dia), a les vies 
d’accés... Tot això deteriora la 
qualitat de vida. 

Què heu fet en relació amb 
això? Què fa la gent?
Jo sóc de Sabana Perdida, un 
barri del nord de Santo Domingo. 
Com la majoria dels barris que 
es troben en les riberes dels 
rius i les terres baixes, pateix 
unes greus condicions de 
pobresa, de deteriorament de 
l’habitatge, etc., agreujades 
per l’impacte dels fenòmens 
naturals: inundacions del 
riu, lliscaments de terra... 
Fins ara, el que hem fet ha 
estat desenvolupar projectes 
puntuals coordinats amb el 
Govern local i articulacions 
amb altres autoritats, com ara 
Medi Ambient, la Mancomunitat 
del Gran Santo Domingo i 
altres institucions del Govern 
central, definint agendes de 

Més informació a: www.cambiemoslasprioridades.org
Coneix millor la Patricia i altres herois de l’ajuda a: bit.ly/heroisdelajuda
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Comerç JUst

A Oxfam Intermón vam començar a treballar el comerç just a Espanya l’any 1995. 
Durant aquest temps, el mercat i els consumidors han evolucionat i nosaltres 
també ho hem fet. Per això, hem llançat la marca Tierra Madre per a tots els 
productes d’alimentació, donant valor al seu origen 100% natural i dotant-los 
d’una imatge actualitzada.
Text: Alba García Ávila, periodista voluntària del Departament de Comunicació

TIERRA MADRE  
OXFAM INTERMÓN: 
ELS PRODUCTES 
D’ALIMENTACIÓ DE 
COMERÇ JUST ES RENOVEN 
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“El conreu de cafè de 
comerç just em permet 
pagar l’escola de les 
meves filles i anar al 
metge quan em cal.”
VIOLET ByAMIGHISHA
Uganda

“He aconseguit registrar 
la finca al meu nom i 
pagar l’educació superior 
dels meus fills.”
LUz EVELIA GODINES
Nicaragua

“El cultiu de la canya 
de sucre m’ha permès 
tenir independència 
econòmica i una formació 
especialitzada.”
ALBA zARACHO
Paraguai

E ls productes d’alimentació, a 
més de seguir els estàndards 
de comerç just en el procés de 
cultiu, recol·lecció i elaboració, 

han estat conreats respectant el medi 
ambient. El comerç just s’estableix sobre 
unes bases d’igualtat i transparència 
en les relacions de treball que permeten 
no només millorar les condicions de 
vida de les persones que els produeixen 
sinó també comunicar als consumidors 
i consumidores finals que els productes 
que adquireixen han estat elaborats en 
condicions dignes. 

QUÈ HA CANViAt?
La marca que farem servir per als 
productes d’alimentació serà Tierra 
Madre Oxfam Intermón i el canvi se 
centra principalment en dues vessants. 
En primer lloc, volem dotar tots els 
productes d’alimentació d’una imatge 
més moderna, pròpia i atractiva. La 
nostra aposta per comunicar d’una 
manera més clara ens ha dut a reforçar 
les explicacions sobre el comerç just en 
els envasos. D’ara endavant, al frontal 
dels nostres productes es podran veure 
tres símbols que destaquen les seves 
característiques: 

En segon lloc, volem destacar la 
importància de l’origen dels productes. 
Tierra Madre ens recorda que tot allò 
que mengem prové de la terra i posa 
en valor la qualitat de les matèries 
primeres naturals amb què s’elaboren 
els productes. El nom ret homenatge a la 
natura però també realça la importància 
de la mare terra per als camperols que, 
gràcies al cultiu, han pogut millorar les 
seves condicions de vida. 

La terra és per a milers de famílies 
camperoles l’única font d’ingressos. 
Els fruits obtinguts amb el seu cultiu els 
permeten mantenir les seves famílies 
i contribuir a aconseguir que el seu 
entorn es desenvolupi. És el cas de 
Violet Byamighisha, que, gràcies al cultiu 
de cafè de comerç just a Uganda, pot 
pagar l’escolade les seves filles i anar 
al metge quan ho necessita. Per això 
hem volgut mostrar en els nous envasos 

els testimoniatges d’alguns camperols 
i camperoles que estan sortint de la 
pobresa gràcies al suport de milers de 
consumidors.

NoUs Hàbits De CoNsUm 
Els consumidors som cada vegada més 
exigents amb allò que el mercat ens 
ofereix, i els nostres criteris de compra han 
canviat. En general, tenim més cura de la 
nostra alimentació i busquem productes 
més saludables. Aquesta tendència ha 
augmentat durant els últims anys perquè 
hi ha una preocupació més gran per la 
conservació del medi ambient i volem 
productes sostenibles. En definitiva, ens 
agrada saber què consumim. Per això, com 
a consumidors, valorem conèixer l’origen 
dels productes que comprem i disposar 
d’una traçabilitat de la seva cadena de 
subministrament. A més, ens complau 
veure que les etiquetes informin clarament 
sobre l’origen i les característiques de cada 
producte. 

Amb la nostra marca renovada ens volem 
adaptar a aquests canvis i, sobretot, posar 
en valor que gràcies al comerç just es creen 
moltes oportunitats per als productors 
desfavorits econòmicament, que poden 
comercialitzar els seus productes en unes 
condicions dignes. Per exemple, amb el 
nostre cafè Tierra Madre de Nicaragua i 
d’Uganda, a més d’oferir-te un producte 
100% natural i sostenible, defensem els 
drets de les dones camperoles que el 
conreen, i per això la marca d’aquesta línia 
de cafès és ara Tierra Madre Mujer. El treball 
que fem amb les productores d’aquests 
cafès continua avançant i generant 
oportunitats per a elles.

En consumir productes Tierra Madre d’Oxfam 
Intermón estaràs contribuint a millorar 
la vida de moltes famílies camperoles 
de l’Amèrica Llatina, l’Àsia i l’Àfrica. Elles 
treballen les seves terres i s’uneixen en 
cooperatives per obtenir millors ingressos 
i promoure el desenvolupament de la 
comunitat on viuen. I tu, com a consumidor, 
tens garantit el poder gaudir del gran sabor i 
la qualitat dels seus productes, conreats de 
manera natural i tradicional i portats a casa 
nostra directament sense la intervenció 
d’intermediaris.

Suma’t al comerç just i descobreix 
l’equilibri perfecte entre sabor, qualitat i 
sostenibilitat. A partir del mes d’octubre, 
trobaràs el nou disseny de tots aquests 
productes a les nostres botigues Oxfam 
Intermón, en els supermercats Alcampo, 
Carrefour, Bonpreu, Consum, El Corte Inglés, 
Sabeco, Eroski, Condis, Sorli i E. Lecrerc i a 
la botiga online de DIA.

DeseNVoLUpAmeNt 
ComUNitAri

DireCte DeL 
proDUCtor

100% 
natural
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UN DiA AL NíGer

LA FAM, L’ALTRA  
FERIDA DE LA GUERRA
La Maimuna està asseguda enmig de la 
seva barraca de palla esquelètica i abraça 
el cos de la Kubi, un cos menut i fràgil. La 
Kubi plora, afònica. Fora, entre centenars de 
barraques, uns altres centenars de cossos 
arrosseguen els peus pel desert. S’obstinen 
a lluitar contra el vent. Però això és més 
que un vent: és aire amb sorra i pols que 
ho abraça tot. Aquest vent no acaricia els 
cossos, els estripa. Text: Pablo Tosco, fotoperiodista 

del Departament de Comunicació

La maimuna i la seva neta, la Kubi (nom fals per protegir-ne la identitat).
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S om a Diffa, la regió 
sud-oest del Níger 
fronterera amb 
Nigèria, on més de 

300.000 persones s’han quedat 
encallades en el desert fugint 
de la violència de Boko Haram. 
Ens hi desplacem juntament 
amb Ignacio Carretero, 
periodista del diari El País, 
amb l’objectiu de documentar 
i donar visibilitat a una de les 
crisis humanitàries més greus 
dels últims temps. El propòsit 
és posar nom i cara a aquesta 
inversemblant xifra de milions 
de persones emmanillades per 

la fam, números que descriuen 
aquesta tragèdia però no la 
poden explicar. 

Aquesta crisi humanitària és 
el resultat del conflicte entre 
Boko Haram i les operacions 
militars destinades a 
enderrocar aquest grup que 
no només ha desestabilitzat 
les ciutats i comunitats rurals 
del nord-oest de Nigèria, on 
va sorgir, sinó que s’ha atrevit 
a creuar les fronteres i atacar 
poblats de països veïns com el 
Níger, el Txad i el Camerun.
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La ciutat de Diffa es troba 
enclavada enmig del desert, 
s’alça en construccions de 
ciment marró i fang al costat 
del riu Komadugu com un cordó 
umbilical que sosté la vida.  
A Diffa, s’hi arriba per l’aire des 
de la capital del Níger, Niamey. 
Un vol humanitari aterra en 
una pista de sorra improvisada 
que és travessada per un 
pastor amb el seu ramat de vint 
cabres a la recerca d’alguna 
herba que pasturar. A l’horitzó, 
només sorra; a la llunyania, res. 

El context és d’una fragilitat 
extrema. Els atacs a bases 
militars i camps de desplaçats 
i refugiats se succeeixen dia 
rere dia, el front de combat 
és gairebé indefinible i les 
persones no deixen de fugir. 
La situació provoca que les 
organitzacions humanitàries 
estiguin exposades a aquestes 
amenaces i es plantegin 
el desafiament diari de 
com arribar als camps de 
desplaçats per poder assistir 
les víctimes.

L’equip d’Oxfam Intermón es 
reuneix d’hora al matí, després 
d’una sortida al terreny de tots 
els equips. Hi convergeixen 
les persones responsables 
dels projectes d’aigua i 
sanejament, de seguretat 
alimentària i de protecció. 
Entre totes es valora la 
informació de seguretat 
rebuda i es decideixen la 
ruta i l’abast de la missió 
d’avui: durant els propers 
dies acompanyarem l’equip 
de seguretat alimentària 
liderat pel Moussa, que està 
estudiant els nivells de 
malnutrició de la població 
infantil amb l’objectiu de  
dur-hi a terme una distribució 
d’aliments i millorar-hi les 
condicions bàsiques d’accés 
a l’aigua.

Durant tres hores recorrem 
una pista que es perd en el 
desert. No hi ha referències, 
tan sols arbustos i sorra, 
fins que a l’horitzó apareixen 
monticles de palla i plàstics: 
arribem al camp de desplaçats 
i refugiats de Toumour. Un mar 
de barraques en un oceà de 
sorra on resisteixen més de 
40.000 persones.

Anys enrere, Toumour era un 
petit poble de pastors amb 
recursos escassos. A causa 
de l’escalada de violència al 
país veí, milers de persones 
van fugir, van creuar la frontera 
i s’hi van instal·lar. Van 
construir-hi els seus refugis 
amb el que van trobar: pals, 
palla i alguns plàstics. Si abans 
la vida aquí es plantejava 
en termes de supervivència, 
avui és l’infern a la Terra. Els 
vuit anys de conflicte han 
provocat greus violacions de 
drets humans. Les dones i les 
nenes són segrestades com 
a esclaves sexuals; els joves, 
reclutats com a soldats. 

Recorrem el camp al costat 
del Moussa a la recerca de la 
Maimuna i la seva neta Kubi. 
Al costat d’un arbre d’escassa 
ombra s’aixeca una barraca 
construïda amb teles i palla. 
El Moussa aixeca una cortina 
que compleix la funció de porta 
i la Maimuna ens convida a 
passar.

La seva hospitalitat enmig de 
la tragèdia és commovedora. 
Li expliquem el valor i 
la importància del seu 
testimoniatge i ella, sense 
moltes dilacions, comença el 
seu relat. “Vam fugir sense 
equipatge ni res”, ens diu; 
d’una altra manera no es pot 
fugir de Boko Haram. Estava 
submergida fins al pit al riu, 
amb la Kubi en braços, i encara 
se sentien els trets i crits del 
poble. “Jo no tenia res més que 
la meva roba mullada.”

La Maimuna va arribar amb la 
seva neta al campament de 
refugiats de Toumour després 
de caminar durant tres dies 
pel desert. “I ara som aquí, no 
vaig pensar mai que podria 

trobar-me en una situació així, 
refugiada, sense menjar, sense 
roba. No vaig pensar mai que 
aquest horror arribaria.” La 
Maimuna es tapa la boca amb 
la mà esquerra i abraça la Kubi 
amb la dreta: “Sovint em passo 
dies sense menjar per poder 
alimentar els nens amb el poc 
que tenim”. 

Segons el Moussa, el 80% 
dels nens i nenes de Toumour 
sofreixen malnutrició. 
L’arribada d’aquesta gran 
quantitat de desplaçats ha 
col·locat tota la gent d’aquest 
lloc en una situació crítica des 
del punt de vista nutricional, 
atès que prèviament ja era una 
zona amb pocs recursos. Però 
el drama no s’acaba aquí; les 
altíssimes taxes de malària i 
diarrea converteixen aquestes 
malalties en una epidèmia.

“No és una qüestió només de 
menjar”, aclareix la Maimuna, 
“l’aigua és vital, més important 

que els aliments. Quan vam 
arribar aquí, tan sols hi havia 
un pou d’aigua, poca i bruta, 
fèiem cua diversos dies amb 
els nostres bidons per poder 
omplir-los. Tot va millorar quan 
van arribar les ONG”. Oxfam hi 
va construir dos tancs d’aigua 
que proveeixen una gran part 
del camp de refugiats i la 
comunitat que hi vivia abans. 
D’aquesta manera també s’han 
reduït les tensions provocades 
per l’escassetat de recursos 
entre la població refugiada i la 
local.

La Kubi s’abraça a la seva 
àvia, li demana el pit; ella s’hi 
resigna i l’hi ofereix, sabent 
que d’allà no beurà res. La 
petita comença a plorar d’una 
manera agònica. El Moussa 
surt de la barraca i torna amb 
un gerro de metall amb aigua. 
La nena comença a beure.

Tots els relats tenen la mateixa 
llavor: l’arribada dels dimonis 
de Boko Haram, l’horror de la 
violència i la fugida. Aquesta és 
la tràgica memòria col·lectiva 
en un present d’extrema 
escassetat. I ens preguntem: 
com mantenir la vida en un lloc 
on és impossible viure?
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Pablo tosco (dreta) i Ignacio Carretero, a la regió sud-oest del Níger, 
fronterera amb Nigèria.

El context és d’una 
fragilitat extrema, 
els atacs a bases 
militars i camps de 
desplaçats i refugiats 
se succeeixen dia 
rere dia

L’arribada d’aquesta 
gran quantitat 
de desplaçats ha 
col·locat tota la gent 
d’aquest lloc en una 
situació crítica des 
del punt de vista 
nutricional
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A LA RECERCA DE 
SOLIDARITAT: LA FIGURA 
DEL CAPTADOR DE CARRER

persoNes oXfAm

A Oxfam Intermón treballem amb equips de captadors “cara a cara” per als nostres projectes 
des de l’any 2001 en diferents ciutats, com ara Barcelona, Sevilla, Sant Sebastià, Madrid, Vitòria, 
València o Bilbao. La seva feina és fonamental, tant en la difusió del nostre treball com en la 
captació de fons per dur a terme els diferents projectes. 
Text: Alba García Ávila, periodista voluntària del Departament de Comunicació

É s fàcil trobar-se, en qualsevol 
de les ciutats esmentades, amb 
un grup de persones abillades 
amb una armilla verda d’Oxfam 

Intermón i un gran somriure al rostre. Són 
els anomenats “captadors cara a cara”, 
que dia rere dia recorren els carrers més 
concorreguts a la recerca de persones 
que vulguin aportar el seu granet de sorra 
a la nostra causa. 

La figura del captador ha esdevingut 
l’eina fonamental de captació de 
fons entre les organitzacions no 
governamentals, ja que permet 
transmetre un missatge personalitzat, 
directe i de gran qualitat. Malgrat que 
moltes vegades fugim d’ells, el paper 
que tenen és de vital importància, ja 
que difonen la missió d’Oxfam Intermón 
a peu de carrer i les seves xifres són 
ben significatives: més de la meitat dels 
nostres socis provenen del cara a cara.

En aquestes pàgines, quatre dels nostres 
captadors, l’Aitor, la Cristina, l’Eva i 
l’Albert, ens expliquen com és la seva 
feina.  

eL DiA A DiA A peU De CArrer  
“Normalment, arribem al lloc uns minuts 
abans, per fer un cafè i xerrar amb els 
companys. Després, ens posem l’armilla, 
ens col·loquem en una zona concreta 
i comencem a buscar gent que vulgui 
escoltar-nos i col·laborar.” Aitor Moncayola 
és de Vitòria i fa més de set mesos que 
treballa com a captador de socis per 
a Oxfam Intermón. “No és gens fàcil 
aconseguir que s’aturin per escoltar-te, 
però el més important és no desistir”, diu 
l’Aitor.

Per a Cristina Soto, captadora a Barcelona, 
cada dia és una aventura i un repte 
alhora. “Diàriament et trobes gent que 
entén la gravetat de la situació en què 
viuen moltes famílies d’aquests països 
tan necessitats i estan disposades a 
col·laborar. I, per contra, et trobes amb 
d’altres a les quals lamentablement això 
els és igual”, diu aquesta jove de 28 anys. 
“El repte del nostre dia a dia consisteix 
a trobar persones que ens puguin donar 
suport i intentar conscienciar els que no 
han pensat de fer-ho”, afirma la Cristina.

“És una feina que 
globalitza la dignitat 
i la solidaritat en lloc 
de la injustícia”
Albert Munné

“CADA ANY EXPLIQUEM ELS NOSTRES PROJECTES A MÉS DE 300.000 PERSONES” 
Rosa Gómez, responsable d’Equips Cara a Cara
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Per als captadors, tots els dies són 
diferents i cal canviar de lloc. S’adapten 
als factors meteorològics (vent, fred, 
pluja o sol) i també als diversos ritmes de 
la ciutat i de la gent que hi viu. I, sobretot, 
s’adapten als moments personals de 
cada persona. “Però no hi ha excuses, 
toca sortir al carrer!”, diu Eva Blanch, que, 
després d’una baixa per maternitat, ha 
tornat fa sis mesos als carrers de Bilbao a 
la recerca de persones que vulguin donar 
suport a la tasca d’Oxfam Intermón. 

Segons aquesta catalana que va emigrar 
al País Basc, no és pas una feina fàcil, i 
menys en aquests temps. “Estem vivint 
les conseqüències socials d’una gran crisi 
econòmica, i treballant a peu de carrer 
les tens dia rere dia al teu davant: atur 
de llarga durada, pensions molt baixes, 
pobresa, joventut sense oportunitats 
laborals... Malgrat tot, hi ha gent que 
s’atura i t’escolta”, comenta l’Eva.

Albert Munné és cap d’un equip de 
captació a Barcelona. Per a ell, és 
vital creure en tot el que estan fent. 
“L’estratègia és saber emocionar amb el 
que estàs explicant, compartir històries 
reals de persones concretes que podrien 
ser qualsevol de nosaltres”, afegeix. 
L’empatia és clau, com també l’escolta 
activa. “Un bon captador ha de tenir 
habilitats comunicatives, actitud positiva, 
credibilitat i emoció en el que explica”, 
assegura l’Albert.

UNA feiNA DifíCiL  
perÒ GrAtifiCANt  
Captar socis no és una ciència exacta.  
“Hi ha dies molt satisfactoris, que 
t’animen a seguir amb aquesta feina, 
però també hi ha dies molt intensos i 
esgotadors, en què ho has donat tot 
però res no ha sortit com esperaves”, 
comenta l’Eva. Però el més important, 
segons l’Aitor, és no frustrar-se i 
continuar intentant-ho. “Molts dies, el 
soci arriba a última hora i això és gràcies 
a la perseverança i a creure en el que fas”, 
afirma. 

D’altra banda, la majoria de les persones 
temen que se’ls demani un compromís 
econòmic. Per això, segons l’Albert, 
resulta fonamental explicar-los que han 
de passar a l’acció i que hi ha moltes 
altres maneres de col·laborar, com ara el 
suport social, en campanyes de denúncia 
o de participació ciutadana, el voluntariat 
o el comerç just, entre d’altres.

La Cristina va començar fa dos anys 
perquè volia treballar en alguna cosa que 
pogués ajudar les persones necessitades, 
i li encanta aquesta feina: “Per a mi, cada 
dia, quan ens posem l’uniforme, adquirim 
un poder especial que ens permet 
aturar totes les persones amb qui ens 
creuem, moltes de les quals tenen grans 
històries que ens ensenyen alguna cosa 
nova i, malgrat tots els seus problemes, 
t’escolten i col·laboren”.

L’Aitor, la Cristina, l’Eva i l’Albert són 
quatre exemples de persones que 
treballen buscant solidaritat en diferents 
ciutats, una feina molt sovint dura 
però també plena de moments molt 
satisfactoris. Les persones de vegades 
tenim moltes preocupacions i càrregues 
que no ens permeten mirar més enllà o 
ajudar. Però l’Eva ens recorda que “en això 
rau la feina del captador: fer possible el 
que és gairebé impossible”.

“Tinc els ideals 
d’Oxfam i sentia 
que els havia de 
transmetre”
Eva Blanch

“Molts dies no fas 
cap soci, però el 
més important és no 
frustrar-se”
Aitor Moncayola

“El somriure, l’energia  
i el respecte no han de  
faltar-hi mai”
Cristina Soto

“SABEM QUE LA NOSTRA FEINA ACONSEGUEIX CANVIAR LA VIDA  
DE MOLTES PERSONES” Albert Munné
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testAmeNt soLiDAri

“NOMÉS EM QUEDA DONAR 
GRÀCIES A LA VIDA I DEIXAR 
ALGUNA COSA A LES PERSONES 
QUE MÉS HO NECESSITEN”
Francisco Arranz és un agraït de la 
vida. Les seves paraules transmeten 
alegria i serenitat. Amb 76 anys, el 
Paco és un home de gran oratòria, 
professor de vocació i un profund 
coneixedor de la vida. Fa quatre anys 
(“i set mesos”, remarca amb precisió) 
que és vidu, però, en comptes de 
tristesa, irradia molt d’agraïment i 
amor. Ara ha inclòs Oxfam Intermón 
en el seu testament. 
Text: Carola Madrid, col·laboradora del 
Departament de Màrqueting

E l seu esperit solidari ve de 
quan era molt jove. Format amb 
els jesuïtes, es va implicar en 
diferents feines comunitàries dels 

barris més humils de Barcelona i va treballar 
com a professor en diversos col·legis de la 
congregació. “He tingut la sort d’estudiar 
molt i m’agradaria que persones que no han 
tingut aquesta mateixa sort poguessin  
fer-ho per tirar endavant”, afirma. 

Fa 14 anys que és soci d’Oxfam Intermón. 
Què és el que més li interessa del treball 
que fem?
M’agrada que Oxfam Intermón treballi en 
diversos àmbits per combatre la pobresa. 
D’una banda, a prop de les persones 
vulnerables, però també actuant amb 
governs i amb organismes internacionals. 
 
Per què ha decidit incloure Oxfam en el seu 
testament?
Deixar un llegat a favor d’Oxfam em sembla 
d’allò més normal, després de tots aquests 
anys de compromís. Crec que és fonamental 
fer-ho amb persones en les quals confio 
plenament, per tal que siguin elles les que 
decideixin la finalitat de l’ajuda.

“No he trobat millors mans per administrar el meu llegat”, assegura Paco Arranz. 
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Com es DeiXA UN 
LLeGAt soLiDAri
Només cal que ho comentis 
amb el teu notari en fer el 
testament i que li facilitis 
les dades de la nostra 
organització:
•	 Raó social: Fundació Oxfam 

Intermón
•	 NIF: G-58236803
•	 Domicili social: Gran Via de 

les Corts Catalanes, 641, 
08010 Barcelona

Per a més informació, pots 
consultar la nostra Guía de 
herencias y legados a  
www.OxfamIntermon.org/
legados o contactar amb 
María Pía Rodríguez per correu 
electrònic a mprodriguez@
OxfamIntermon.org o per 
telèfon al 93 214 75 62.

En general, acostumem a pensar en primer 
lloc en la família. Què l’ha impulsat a anar 
més enllà?
Sempre he volgut tenir la capacitat per 
llegar com jo vulgui. Després de la mort de 
la meva dona, sóc l’únic administrador, i he 
decidit llegar una quarta part per a Oxfam 
Intermón. Els béns els he generat amb el 
meu treball, i jo decidiré on han d’anar a 
parar. M’estimo molt la meva família, però 
no la vull malcriar. Els diners són la part 
més digna de l’esforç humà i tenen sentit 
per als qui els necessiten; per això em 
vull assegurar que persones que no han 
tingut la sort d’estudiar puguin fer-ho. Vull 
continuar donant sentit als diners, i sé que 
Oxfam ho farà. 

Què diria a altres persones sobre la seva 
experiència de testar a favor d’Oxfam?
Animo a tothom a fer-ho. El fet de poder-te’n 
anar d’aquesta vida amb la satisfacció de 
seguir ajudant et dona benestar. Em moriré 
feliç, perquè he fet algunes de les coses 
que havia de fer en aquesta vida.
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eNtitAts

EL DOBLE IMPACTE DELS 
REGALS CORPORATIUS 
SOLIDARIS
Aprofitem el Nadal per compartir l’alegria; ens desitgem unes bones festes i un feliç any nou amb 
felicitacions i regals especials. Una idea per transmetre els bons desitjos és regalar alguna cosa que, a 
més, faci felices altres persones. L’impacte d’un regal corporatiu solidari és doble: d’una banda, transmet 
felicitat, i de l’altra, ajuda a canviar vides. Aquí donem algunes idees en forma de targeta o de regal 
corporatiu amb doble impacte garantit.

UNA tArGetA QUe trANsmet feLiCitAt
Amb la nostra felicitació, ja sigui física o electrònica, podràs 
transmetre els teus millors desitjos als empleats, clients i 
proveïdors i alhora faràs una donació per ajudar a canviar la 
vida d’altres persones a través del treball dels equips d’Oxfam 
Intermón.

Enguany proposem un disseny divertit i amb ritme, amb el qual 
volem contagiar alegria a través d’un GIF animat on es veu un 
beneficiari dels nostres projectes ballant. Mitjançant aquesta 
proposta electrònica o una altra de física, l’empresa podrà 
comunicar en primera persona que ha fet una donació per tal 
que Oxfam Intermón continuï canviant vides. Les targetes es 
poden personalitzar amb el logotip de l’empresa i amb el text 
que es vulgui.

L’impacte d’aquesta felicitació
Aquesta aportació contribueix a canviar la vida de milers de 
famílies perquè tinguin, per exemple, accés a aigua neta en 
països com el Sudan del Sud, Nigèria, el Níger, el Txad o zàmbia.

Comerç JUst A LA CisteLLA De NADAL
Aquesta opció consisteix en un lot nadalenc ple de productes 
de comerç just o algun producte que complementi la cistella 
que les empreses tradicionalment regalen als seus treballadors 
per Nadal. Incloure comerç just en els regals ajuda a fer que 
altres famílies tinguin millors oportunitats. Explicant una dolça 
història ajudem a canviar vides, perquè cadascun d’aquests 
productes d’Oxfam Intermón, a més d’oferir una qualitat 
garantida, contribueix a millorar les condicions de vida de 
moltes famílies i de les seves comunitats.

Hi ha desenes de productes amb els quals crear o 
complementar una cistella personalitzada: torrons, panettoni, 
confitures, galetes, conserves, tes, vins, etc. I també tenim 
diversos models de cistelles ja preparats.

L’impacte d’aquest regal
Comprant comerç just estaràs canviant la vida de milers de 
persones, com la de Maribel Villar, de la República Dominicana, 
que, gràcies al conreu del cacau i al fet que és sòcia de la 
cooperativa Cooproagro, ha aconseguit millorar l’educació dels 
seus dos fills i cobrir les seves necessitats bàsiques i les de la 
seva família.

Per ampliar informació, accedeix a www.OxfamIntermon.org/regalssolidaris  
I, si vols preparar els teus detalls de Nadal, contacta amb Itxaso Ferreras a regalossolidarios@OxfamIntermon.org
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oCi soLiDAri

Voluntariat significa allunyar-se 
dels interessos personals durant un 
temps i col·laborar en un projecte 
col·lectiu i solidari. És obvi: la 
finalitat del voluntariat és millorar 
altres vides. Cada vegada són més 
les persones de diferent edat i 
situació (familiar, laboral, etc.) que 
decideixen dedicar una part del 
seu temps lliure a fer algun tipus 
de voluntariat. Per sort, hi ha una 
variada oferta d’alternatives d’oci 
solidari, entre les quals podem 
trobar la que més s’ajusti al nostre 
caràcter i la nostra disponibilitat. 
En aquestes pàgines us facilitem 
alguns exemples d’activitats en què 
podeu desenvolupar accions de 
voluntariat.
Text: Carmen Suárez i Montse Fullá, 
periodista i editora voluntàries del 
Departament de Comunicació

VOLUNTARIAT:  
CANVIAR VIDES

El 1996 es va constituir la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments 
(FESBAL) com a associació sense ànim de lucre. Actualment aplega 
56 bancs d’aliments, un almenys a cada província del territori estatal. 
També se n’han creat federacions autonòmiques, com les d’Andalusia, 
Catalunya, Galícia, Castella i Lleó, País Basc i Castella-la Manxa.

La major part de les donacions d’aliments procedeixen dels acords 
d’organismes públics i privats amb empreses. Tanmateix, els particulars 
donen també en les recollides i les anomenades “operacions quilo” que se 
celebren periòdicament en les botigues i grans superfícies d’Espanya.

Els voluntaris, estables o eventuals, coordinen el funcionament operatiu, 
classifiquen aliments, gestionen els repartiments, etc. 

Si vols informació sobre quines activitats hi pots fer i on i com  
inscriure-t’hi, entra a:
www.bancodealimentos.es/voluntariado

Red Acoge va néixer l’any 1991 amb l’objectiu 
de promoure els drets de les persones 
immigrants i refugiades a Espanya. Actualment 
és una federació de 18 organitzacions 
repartides per tot el territori espanyol a fi de 
coordinar les diferents ONG pro immigrants i 
actuar a escala estatal.

Compta amb més de 1.000 voluntaris i 
voluntàries que tenen en comú l’objectiu 
de gestionar la diversitat i intervenir en 
diferents àmbits: educatiu, sanitari, laboral... 
L’organització ofereix diverses opcions de 
voluntariat.

Per informar-te’n i trobar l’opció que més 
s’adapti als teus gustos, accedeix a:
www.redacoge.org/es/implicate/ 
voluntariado.html

feDerACiÓ espANYoLA  
De bANCs D’ALimeNts 

red Acoge
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 Uneix-te a la comunitat de voluntaris i voluntàries que 
estan trans4mant el món! Aquesta és una oportunitat per 
col·laborar i ser solidari, desenvolupar les teves habilitats, 
transmetre els teus coneixements i adquirir experiència.  
És una nova proposta de voluntariat on tots guanyem. 
Nosaltres, perquè ampliem els nostres equips de voluntariat; 
i les persones voluntàries, perquè, amb la seva activitat i la 
seva experiència, no només estaran ajudant a millorar el 
món sinó que, alhora, es transformaran elles mateixes: 
aquesta experiència enriqueix tant en l’aspecte humà com 
també en el professional. 

Hi ha quatre tipus de Trans4mers:
Trans4mers del comerç just. Col·laboren en les nostres 
botigues de comerç just, on es venen articles procedents de 
petits grups productors de l’Àfrica, l’Amèrica Llatina i l’Àsia. 
Les botigues, a més, actuen com a plataformes de difusió de 
les diferents causes i campanyes de l’organització.
Trans4mers de la segona mà. Gestionen i atenen les nostres 
botigues Segona Oportunitat. Reben donacions de roba, les 
gestionen i atenen les vendes, els beneficis de les quals es 
destinen a finançar els nostres projectes.
Trans4mers de l’activisme. Participen en el 
desenvolupament de les campanyes polítiques i de 
sensibilització de les causes que defensa Oxfam Intermón. 
Trans4mers en l’oficina. Participen en diferents 
departaments, com ara Recursos Humans, Màrqueting, 
Comunicació, Informàtica, Comptabilitat, etc.

Més informació sobre els Trans4mers a:
voluntariat.OxfamIntermon.org

Es tracta d’una organització de voluntariat que té per 
objecte pal·liar la solitud, l’aïllament i les mancances 
afectives de les persones grans que viuen soles.  
A Espanya hi ha més d’1,8 milions de persones en aquesta 
situació i el 25% d’elles passen el dia en completa solitud, 
encara que no hagin triat aquesta situació. 

Si vols inscriure-t’hi, entra a: 
www.amigosdelosmayores.org/voluntario/voluntariado.html
En el web d’aquesta organització, hi trobaràs informació 
sobre altres entitats associades, com ara:
Amics de la Gent Gran, de Barcelona:  
www.amicsdelagentgran.org
Amics de la Gent Major, de València:  
www.fundacionagm.org

Aquesta organització es defineix a si mateixa com un grup 
de persones voluntàries compromeses amb els que sofreixen 
l’exclusió social, la discriminació i la solitud (persones sense 
llar, persones grans i menors, interns de centres penitenciaris 
i persones amb discapacitat, amb problemes de salut mental o 
hospitalitzades). Per mitjà de l’acció social, la comunicació i la 
incidència, busquen trencar prejudicis per transformar l’entorn i, a 
més d’acompanyar les persones que pateixen exclusió, tenen com a 
objectiu buscar les causes i oferir propostes alternatives.

Aquesta acció voluntària vol generar, a través de la formació i el 
treball organitzat, una ciutadania activa i solidària, amb una nova 
forma de mirar la nostra societat amb l’objectiu de canviar les 
desigualtats injustes. 

Més informació sobre com ser voluntari de Solidarios a:
www.solidarios.org.es/colabora/quiero-ser-voluntario

Trans4mers d’Oxfam Intermón 

Amigos de los mayores solidarios

#trans4mers
PeRQUè el canvi comença en tu 

De ben segur que trobaràs alguna opció solidària que s’adapti a les teves expectatives.
Pots veure moltes més propostes a: www.hacesfalta.org/oportunidades
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MOÇAMBIC: MAFALALA, ÀNIMA 
I ENTRANYES DE MAPUTO
Recorreguts pel Soweto moçambiquès de la mà d’una associació de joves obstinats a dinamitzar la cultura i 
l’economia d’aquest barri icònic on es va gestar la independència del país. Text: Elena del Amo, periodista

per sAber-Ne mÉs

www.iverca.org
Web de l’associació IVERCA

Mafalala, guía cultural del 
barrio histórico de Maputo
Llibre d’Alejandro de los Santos 
Pérez (info@afribuku.com)

Marrabenta
Documental de Victor Lopes 
sobre aquest gènere musical, 
forjat en les tavernes 
clandestines de Mafalala 
(cinegroup.com.br/2014/07/
marrabenta)

ViAtGes
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A un costat, la 
ciutat dels blancs, 
i a l’altre, la dels 
negres. Així es 

va dividir el Maputo colonial 
fins a la independència, 
l’any 1975. Aleshores, la vila 
es coneixia amb el nom de 
Lourenço Marques en honor 
d’un comerciant portuguès 
del XVI, i l’avinguda rebatejada 
després com a Marien Ngouabi 
separava els seus dos mons: el 
de les cases bones, aixecades 
amb ciment, i el de les pobres, 
de canyís. Avui, les del barri de 
Mafalala, a la vora d’aquesta 
antiga frontera, són gairebé 
totes de llauna. Sostres, parets 
i tanques d’uralita pintades amb 
grafits entapissen el laberint 
sense asfaltar d’aquest Soweto 
moçambiquès famós a tot el 
país. Perquè, malgrat que l’atur 
impera al llarg dels seus carrers 
sense clavegueram ni gairebé 
aigua corrent, Mafalala és un 
símbol de la identitat nacional. 

Renom, doncs, no li’n falta, 
a Mafalala. No obstant això, 
continua sent un desconegut 
per als homes de negocis 
que, a l’abric del petroli i el 
gas, tanquen tractes en les 

multinacionals assentades a 
la capital, i també per a molts 
viatgers que van rumb als 
safaris per l’interior del país, 
les platges d’infart de les 
Quirimbas o la monumentalitat 
colonial d’Illa de Moçambic. Si 
alguns s’atreveixen amb aquest 
suburbi d’unes 25.000 ànimes 
és gràcies als recorreguts 
que fa gairebé una dècada va 
idear Ivan Laranjeira amb un 
parell de companys, aleshores 
estudiants. A través de la 
seva associació, IVERCA, han 
fet passes de gegant per 
dinamitzar la vida cultural i 
l’economia de Mafalala, fins al 
punt de retornar als seus veïns 
l’orgull de pertànyer a aquest 
barri.

De vegades, fa de guia de les 
visites el mateix Ivan, però 
d’altres ho fa algun dels joves 

que han estat formats perquè 
es guanyin el pa mostrant el 
seu barri des de dins. Al llarg 
de dues hores desentranyen 
el seu rol essencial en la 
història i també el seu dia a dia, 
xerrant amb els veïns mentre 
passen per les escoles i els 
restaurants, les paradetes 
d’artesania del mercat o 
l’agrupació de dansa a la qual 
donen suport amb projectes 
de conscienciació, salubritat 
i enfortiment associatiu. 
Embolicades en les seves 
colorides capulanes, les dones 
makua del Tufo da Mafalala 
posen amb els seus balls la 
cirereta del pastí als tours, 
amb els beneficis dels quals es 
finança, en part, el festival que 
cada novembre treu al carrer 
tot l’art de la seva gent.

pros i CoNtres

La millora del teixit 
associatiu, la percepció 

de barri, la vida cultural i 
l’economia

La manca de recursos 
per emprendre a fons 

projectes mediambientals i de 
conservació

Parades de fruita i petits negocis als carrers de mafalala.
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DESCOBREIX ELS BENEFICIS DE LA 
NOSTRA GAMMA DE COSMÈTICA 
NATURAL CERTIFICADA SENZIA 
Són productes elaborats amb ingredients procedents de l’agricultura ecològica,  
conreats per organitzacions productores que segueixen els principis del comerç just.  
Pots trobar-los en les nostres botigues físiques (www.OxfamIntermon.org/botigues)  
i a la botiga online (tienda.OxfamIntermon.org).

L’ALtrA botiGA 
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L es cinc gammes de cosmètica 
natural certificada Senzia Ethical 
Beauty, per a dona i home, han 
estat creades a partir de matèries 

primeres d’àloe vera, argània, rosa 
mosqueta, karité i moringa. Descobreix els 
seus beneficis principals:

Àloe  vera: Purificador. Regenera les 
cèl·lules, combat els grans, prevé 
l’aparició d’arrugues i neteja la pell.

Argània: Hidratació absoluta. Altament 
hidratant i regeneradora, millora el to 
i l’elasticitat de la pell gràcies a l’alt 
contingut en vitamina E, àcids grassos 
insaturats i àcid linoleic.

Rosa mosqueta: Regeneradora. Té 
multitud de propietats curatives i 
contribueix eficaçment a la regeneració 
natural de la pell si es fa servir d’una 
manera constant.

Karité: Nutrició intensa. Prevé la 
deshidratació de la pell i la protegeix 
d’agressions externes com el sol o el 
vent.

Moringa: Rejovenidora. Altament nutritiva 
per a la pell, és un poderós antioxidant 
natural. Ajuda a combatre la fatiga de 
la pell i l’excés de greix, a més de tenir 
propietats purificadores.

Els preus i les referències dels productes que apareixen en la imatge són els següents: 

•	 Crema contorn d’ulls moringa, 15 ml 
19,90 € (10278109)
•	 Sèrum gel facial moringa, 30 ml 

23,90 € (10278123)
•	 Crema facial escot i coll moringa, 50 ml 

26,90 € (10278079)

•	 Crema facial nit moringa, 50 ml 
28,90 € (10278086)
•	 Crema corporal moringa, 150 ml 

19,90 € (10278130)
•	 Crema de mans i ungles moringa, 50 ml 

7,50 € (10278147)
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902 330 331
OxfamIntermon.org

Oxfam Intermón @OxfamIntermon

Foto de portada: Les famílies, com la de Gervasio 
Sánchez, actuen com a guardianes del bosc 
amazònic a Bolívia, per a elles mateixes i per 
a tots els habitants del planeta. A més de 
treure el màxim partit a la seva parcel·la per ser 
autosuficients i viure dignament, ajuden a la 
recuperació de boscos degradats i són un fre per a 
la desforestació. 
© Patricio Crooker / Oxfam Intermón

CAnviem videS  
QUE CAnvien VIDeS

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. 




