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pàgiNa 14

ÉS UN SOMNI TENIR UNA AIXETA A PROP?
En un país com el Nepal, on més del 70% de la població no té accés a l’aigua, 
obrir una aixeta i tenir-ne és una cosa extraordinària. Per això, una gran part 
de les dones nepaleses destinen moltes hores dia rere dia a anar a recollir una 
aigua que no sempre és potable. Treballem al Nepal des dels anys vuitanta. 
Després del terratrèmol que va colpejar el país l’any 2015, hi vam proporcionar ajut 
d’emergència i posteriorment ens vam centrar en la reconstrucció de sistemes 
comunitaris d’aigua potable, en la implantació de sanejament total i en el suport 
a mitjans de vida sostenibles. Gràcies a això, avui més de 80.300 persones tenen 
accés a aigua potable prop de casa seva.

PàGINA 22

COM ÉS EL NOSTRE TREBALL 
DAVANT UNA EMERGÈNCIA 
HUMANITÀRIA 
Treballem en acció humanitària des del 1973. 
D’aleshores ençà, hem donat suport a milers de 
persones afectades per desastres naturals i 
conflictes en més de 20 països. En una situació 
d’emergència, les primeres hores són les més 
importants. En totes les intervencions treballem 
per garantir que les persones més vulnerables 
tinguin cobertes les necessitats més bàsiques.

pàgiNa 28

LES DONES  
SOM MAJORIA 
El 55% de les persones que es beneficien 
de la feina que fem contra la desigualtat i 
la pobresa són dones. També són majoria 
les nostres sòcies: representen el 58%. 
Les nostres voluntàries: el 78%. I les dones 
treballadores d’Oxfam Intermón a Espanya: 
el 68%. Treballar per una societat on es 
reconegui i es respecti el paper de la dona 
ha estat sempre una prioritat.
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 Aquestes últimes setmanes m’he sentit 
més a prop que mai de la gent que, de diferents 
maneres, dona suport al nostre treball. Gràcies 
a totes les persones que us heu posat en 
contacte amb nosaltres. Agraïm la vostra 
exigència de mantenir els estàndards ètics en 
la nostra feina, la vostra implicació i el vostre 
compromís sostingut. I mantenim l’escolta 
activa si ens voleu demanar explicacions sobre 
el que ha passat i sobre com evitarem que torni 
a succeir.

A Oxfam Intermón fa més de 60 anys que 
treballem al costat de les persones més 
vulnerables i que defensem els drets de 
les dones. Per això, no permetrem que es 
tornin a repetir fets tan reprovables com 
els que es van produir a Haití l’any 2011. 
Com a organització d’ajuda humanitària que 
som, continuarem treballant més i millor per 
assegurar la tolerància zero amb l’assetjament 
i l’abús sexuals. Des del 2012 hem pres moltes 
mesures eficaces en aquesta direcció: tenim 
un canal de denúncia confidencial, equips 
especialitzats per donar suport a les víctimes i 
sistemes per actuar amb contundència davant 
qualsevol cas. En els últims mesos hem decidit 
reforçar encara més els nostres protocols i 
volem treballar amb les ONG i l’Administració 
per evitar que es produeixin casos en el nostre 
sector. 

Només així podrem construir un futur sense 
pobresa, que és la missió a què dediquem el 
millor dels nostres esforços. Estic orgullós de 
formar part d’Oxfam Intermón i de liderar un 
equip de més de 3.000 persones que avui, com 
cada dia, treballa incansablement per un món 
més just. I no deixarem de fer-ho, perquè ens 
devem a milers de persones d’arreu del món.

Són molts els exemples que ho mostren. En 
aquesta revista posem els ulls sobre Haití, 
on treballem des de fa 40 anys de la mà de 
45 organitzacions locals. A l’Alt Artibonite, hi 
despleguem un programa integral amb accions 
d’emergència alimentària contra la malnutrició 
aguda, gestió de l’aigua potable i un gran 
treball amb les persones de la regió perquè 
puguin fomentar el desenvolupament de la 
zona alhora que es defensen de desastres 
com les sequeres o els huracans, que sovint hi 
causen estralls. 

I ens commovem de nou amb el Nepal, un país 
castigat el 2015 per un terrible terratrèmol 
i al qual destinem molts esforços des de la 
dècada del 1980. Ens continua preocupant la 
manca d’accés a aigua potable, que penalitza 
durament les dones: el fet que elles siguin les 
encarregades d’anar a buscar l’aigua els porta 
moltes hores de treball dur, tots els dies de la 
seva vida; per això una de cada quatre nenes 
no pot anar a escola. També treballem en 
programes de gènere per aconseguir canvis en 
temes com el matrimoni infantil o la violència 
contra les dones.

Gràcies a totes les persones i entitats que 
ens doneu suport tenim presència en més de 
90 països, on contribuïm a salvar vides i oferim 
oportunitats a la gent que es troba en situació 
de pobresa. Aquestes persones confien en 
nosaltres i són la nostra màxima prioritat. Per 
elles treballem amb tota la qualitat i tot el 
compromís de què som capaços.

Per això, gaudir de la confiança de persones 
compromeses, que ens doneu suport i que 
ens exigiu lícitament, fins i tot en els moments 
difícils, ens legitima i ens dona forces per 
seguir treballant per un futur lliure de pobresa. 
Moltes, moltíssimes gràcies. De tot cor.

José María Vera
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Així de senzill, i a cost zero per a tu. L’única cosa que has de fer 
és marcar amb una X la casella de l’opció “Activitats d’interès 
social” quan facis la declaració de la renda aquest any. És el que 
es coneix com a “X solidària”.

I per què és solidària? Ho és perquè, si la marques, fas que 
automàticament es destini un 0,7% dels teus impostos a 
activitats realitzades per les ONG. Per contra, si no ho fas, la teva 
assignació s’imputarà als pressupostos generals de l’Estat. És 
a dir, delegaràs a l’Estat la decisió sobre la destinació d’aquests 
diners, en un país on la despesa en protecció social està molt per 
sota de la mitjana europea i on realment hi ha moltes persones 
que necessiten la teva solidaritat.

Les elits polítiques i empresarials es van 
trobar a la ciutat suïssa de Davos a mitjan 
gener per participar en la ja tradicional cita 
anual del Fòrum Econòmic Mundial (FEM), 
la reunió més important que se celebra 
a escala internacional per analitzar 
els principals problemes i reptes de 
l’economia global.

La directora executiva d’Oxfam 
Internacional, Winnie Byanyima, va 
participar per tercer any consecutiu en 
el fòrum per alertar sobre la crisi mundial 
de desigualtat i denunciar que la riquesa 

continua concentrant-se en molt poques 
mans en detriment de la resta de la 
població. Són dades que des d’Oxfam vam 
llançar en el nostre informe anual sobre 
desigualtat, en el qual vam denunciar que 
el 82% de la riquesa mundial generada 
durant l’any passat va anar a parar a 
les mans de l’1% més ric de la població 
mundial, mentre que el 50% més pobre 
no es va beneficiar gens ni mica d’aquest 
creixement. Es tracta de 3.700 milions 
de persones; homes i dones que miren 
de sobreviure dia rere dia amb salaris de 
pobresa mentre les persones més riques 

segueixen acumulant vastes fortunes, 
cosa que alimenta l’actual crisi de 
desigualtat global.

Hi ha diferents mesures que poden ajudar 
a reduir aquesta desigualtat. Fins l’any 
passat ens hem centrat a advocar per una 
fiscalitat justa i progressiva, i aquest any, 
a més, hem volgut incidir en aconseguir un 
mercat de treball més equitatiu que acabi 
amb la precarietat laboral.

Més informació a:
www.sensetracte.org

A DAVOS, CONTRA LA DESIGuALTAT GLOBAL

SER SOLIDARI ET SuRT DE FRANC NOMÉS POSANT uNA X
D’altra banda, et recordem que aquesta opció no és incompatible 
amb l’apartat destinat a l’Església catòlica. Es pot optar per totes 
dues i cadascuna rebrà el seu corresponent 0,7%.

La campanya X solidària està coordinada per la Plataforma d’ONG 
d’Acció Social i té el suport de la Plataforma del Tercer Sector, la 
Plataforma del Voluntariat d’Espanya, la Xarxa Europea de Lluita 
contra la Pobresa i l’Exclusió Social a l’Estat Espanyol, el Comitè 
Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat, la 
Plataforma d’Organitzacions d’Infància i la Coordinadora d’ONG per 
al Desenvolupament.

Més informació a: www.xsolidaria.org

NOTíCIES OXFAM
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Com a novetat d’aquest any, en l’edició 
de Madrid, de la mateixa manera que es 
fa a l’Oxfam Trailwalker d’Austràlia i al de 
l’Índia, tindrem una modalitat nova de 
50 km, el recorregut de la qual coincidirà 
amb les tres primeres etapes de la ruta 
de 100 km i tindrà els mateixos serveis 
i avituallaments. D’aquesta manera es 
pretén satisfer les múltiples sol·licituds 
de persones interessades a participar 
en la prova de Madrid amb una distància 
menor.

No és una cursa ni és fa per relleus, sinó 
que els quatre membres de l’equip han 
de recórrer junts la totalitat del trajecte, 
que transcorre per entorns naturals. Cada 
equip el completen dues persones que 
ofereixen tota l’assistència necessària 

en cotxe al llarg del recorregut. D’aquesta 
manera, cada equip del Trailwalker esdevé 
un exemple de solidaritat, esportivitat i 
treball conjunt, en caminar perquè més 
persones puguin tenir una vida digna.

Els equips interessats a caminar contra 
la pobresa amb Oxfam Intermón encara 
poden inscriure’s a l’edició de Madrid del 
2018 a través del web de l’Oxfam Intermón 
Trailwalker: trailwalker.OxfamIntermon.org.

Garantir l’accés a l’aigua potable i al 
sanejament i millorar la higiene són eines 
fonamentals per canviar la vida de milers 
de persones que viuen en la pobresa.
 

“L’aigua és vida. Tots estem contents quan en tenim a l’abast. 
I a més garanteix la salut dels nostres nens”, explica Helen 
Ewoton des de Turkana, un lloc remot del nord de Kenya. Al poble 
de la Helen no s’oblidaran mai del dia que l’aigua va començar 
a brollar. Gràcies a les persones que van decidir deixar el seu 
testament solidari, la comunitat disposa ara d’un pou que 
subministra aigua neta i segura.

Si tu també vols que la teva col·laboració faci història, des 
d’Oxfam Intermón et podem proporcionar tota la informació que 
necessitis. Respondrem les qüestions que puguin sorgir sobre 
l’impacte que tindrà aquesta decisió per tal que construïm 
plegats un futur sense pobresa, qüestions pràctiques sobre com 
fer aquest pas o sobre els aspectes legals. L’acompanyament 
d’Oxfam Intermón es fa sempre respectant absolutament 
la privacitat i els temps de la persona que sol·licita aquest 
assessorament.

Oxfam Intermón té un equip d’assessoria legal professional 
que respon les consultes específiques sobre aspectes legals 
de manera totalment gratuïta. Aquest servei és una aposta 
de l’organització per completar l’acompanyament que porta 
a terme l’equip de relació amb el col·laborador. L’advocat que 
presta aquest suport per als col·laboradors d’Oxfam Intermón 
és el col·legiat Marc Remolà, amb el qual es pot demanar cita 
per telèfon a través de la línia gratuïta 900 831 198 o enviant un 
correu electrònic a oxfam@omniumlegal.com.

Per sol·licitar la guia d’herències i llegats o qualsevol tipus 
d’informació, pots contactar amb la responsable d’Herències i 
Llegats d’Oxfam Intermón, María Pía Rodríguez, trucant al  
93 214 75 62 o escrivint a mprodriguez@OxfamIntermon.org.

Tota la informació a:  
www.OxfamIntermon.org/llegats

EL TEu TESTAMENT SOLIDARI GARANTEIX AIGuA SEGuRA

ESTRENEM RECORREGuT DE 50 KM EN EL TRAILWALKER DE MADRID
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HAITÍ: 
HI SEGUIM 
TREBALLANT
La publicació del cas d’abús sexual 
comès per alguns treballadors d’Oxfam 
Gran Bretanya a Haití l’any 2011 ens 
avergonyeix, ens indigna i ens entristeix 
a totes les persones que formem 
aquesta organització perquè va contra 
els nostres valors i els nostres principis. 
Ho vam dir des del primer moment al 
febrer, i ho reiterem ara i aquí. Hem 
demanat les disculpes més sinceres a 
les víctimes i a tothom qui s’ha sentit 
defraudat o indignat per aquesta 
situació. I hem reconegut que s’hi van 
produir errors. 
Text: Laura Hurtado, directora del Departament de 

Comunicació  |  Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Habitants: 10.711.000
Esperança de vida: 63,1 anys
PiB: 1.657 $
analfabetisme homes: 35,61%
analfabetisme dones: 42,83%
mortalitat infantil: 69‰
iDH: 0,493 (lloc 163 de 
188 països)
Pobresa: 58,50%

Fonts:
informe sobre Desenvolupament 
Humà del PNUD 2016; UNESCO: 
institut d’Estadística 2015 
(analfabetisme)

Port-au-Prince
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haití

A vui ho faríem d’una 
altra manera. 
Des del 2012, a 
Oxfam Intermón 

hem reforçat seriosament 
els nostres protocols amb 
eines diverses per evitar i per 
sancionar casos com aquest.  

Així, disposem d’un codi 
ètic que inclou un codi de 
conducta de compliment 
obligatori. També tenim 
mecanismes de denúncia 
confidencials i equips 
especialitzats per prevenir 
l’assetjament i l’abús sexuals 

HAITí
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i, si es produeix un cas, 
investigar-lo i actuar amb 
contundència. Sabem que 
no és gens fàcil que les 
persones denunciïn, per 
temor a no ser cregudes o a 
patir represàlies, però estem 
treballant perquè totes les 
persones dels nostres equips 
operatius i de voluntariat i 
aquelles a les quals donem 
suport en els diferents països 
se sentin segures i protegides 
i puguin parlar sense por. 
Arran del que va passar a 
Haití, reforçarem encara 
més els nostres protocols 

i els nostres sistemes de 
contractació i de referències. 
A més, treballarem amb altres 
ONG i amb l’Administració per 
evitar que pugui haver-hi 
perpetradors treballant en 
un sector dedicat a ajudar 
la gent vulnerable. Tota la 
confederació ha augmentat 
la quantitat de fons i equips 
destinats a detectar casos 
d’aquest tipus i respondre-hi. 
A més, s’ha creat una comissió 
d’expertes independent que 
revisarà les pràctiques i la 
cultura d’Oxfam per fer-hi les 
recomanacions que calguin.

Paral·lelament, hem decidit 
que informarem anualment 
sobre els nostres casos, 
fins on la llei de protecció de 
dades ens permet. És una 
decisió pionera a Espanya, ja 
que poques organitzacions 
ho fan. El passat 15 de 
febrer vam comunicar en 
una roda de premsa que 
des del 2012 s’havia tingut 
notícia de quatre casos 
de mala conducta sexual 
de treballadors d’Oxfam 
Intermón a l’Àfrica i a l’Amèrica 
Llatina: dos per comentaris 
de connotació sexual, un 

per assetjament sexual i 
intimidació i un pel pagament 
de serveis sexuals. Quatre 
casos en cinc anys en una 
organització on treballen 
1.400 persones i que té més 
de 1.700 voluntaris; un total 
de 3.100 persones íntegres 
i compromeses en la lluita 
contra la pobresa.
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Aquesta situació no ha aturat 
el nostre treball ni el nostre 
compromís amb Haití, més enllà 
d’una suspensió temporal de 
les activitats en aquest país 
per part de la filial britànica 
d’Oxfam. 

Haití és el país més desigual 
de tot Amèrica i la nostra 
organització hi treballa des 
de fa ja més de vint anys. Era 
l’any 1978 quan hi vam obrir els 
primers projectes, i d’aleshores 
ençà hi hem treballat per 
millorar les condicions de vida 
de la població, especialment 
del segment més pobre, i més 
específicament de les dones i 
nenes.

En aquest moment hi ha 
650.000 persones que es 
beneficien directament d’algun 
dels programes que hi tenim 
en marxa. Si parlem de benefici 
indirecte, el treball que hi 
duem a terme amb el vostre 

imprescindible suport arriba 
a 1,2 milions de persones en 
un país que té una població de 
menys d’11 milions.

QuÈ HI FEM?  
Juntament amb 
45 organitzacions 
locals, treballem a Haití 
tant en emergències 
com en programes de 
desenvolupament econòmic, 
de reducció de riscos i de 
participació de la societat civil. 

De vegades es barregen els 
projectes que requereixen 
una resposta urgent amb els 
de desenvolupament a llarg 
termini. Un exemple preciós 
és el de l’Alt Artibonite. Hi vam 
arribar l’any 2014 arran d’una 
sequera, i durant tot aquest 
temps hi hem desenvolupat 
un programa integral que 
inclou un eix d’emergència 
alimentària per respondre 
a la malnutrició aguda, un 

altre que es focalitza en la 
gestió de l’aigua potable per 
mitigar el risc de sequera i, al 
mateix temps, un treball per 
desenvolupar la capacitat de 
les persones de la regió per 
fomentar el desenvolupament 
de la zona alhora que es 
defensen dels desastres i 
les emergències puntuals, ja 
siguin sequeres o huracans. És 
el que anomenem “enfocament 
de resiliència”. En tot el procés 
es compta amb les autoritats 
del país i les associacions i 
actors locals, implicant les 
dones des del començament 
en els diferents processos de 
presa de decisions. 

Haití és un país amb una 
població majoritàriament 
agrícola i vulnerable, que 
sovint s’enfronta a fenòmens 
meteorològics extrems, 
epidèmies i altres desastres. 
L’últim cas greu va ser l’huracà 
Matthew l’any 2016. Com que ja 

teníem una presència estable i 
consolidada en el territori, vam 
poder respondre de manera 
immediata al nord-oest del 
país, que va patir una immensa 
destrucció: vam lliurar-hi aigua 
i pastilles potabilitzadores, 
aliments i kits d’higiene, amb 
la qual cosa vam ajudar la 
població afectada a sobreviure 
i a evitar l’amenaça del còlera 
des del primer moment. 

Una vegada superada la 
urgència extrema, de seguida 
vam començar a treballar 
pensant en la recuperació 
amb el repartiment de llavors 
i eines, l’intercanvi de diners 
per treball i el suport econòmic 
a agricultors i pescadors 
perquè restablissin els seus 
mitjans de vida. A més, vam 
incidir en la promoció de 
la higiene, utilitzant tots 
els mètodes que teníem a 
l’abast, incloent-hi els serials 
radiofònics i el teatre de carrer. 

EL NOSTRE TREBALL A HAITÍ
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>> Beneficiaris directes dels nostres projectes: 650.000 persones
>> Beneficiaris indirectes dels nostres projectes: 1.200.000 persones
>> Personal d’Oxfam treballant a Haití: 226 persones (200 d’haitianes)
>> Anys de treball d’Oxfam a Haití: 40 anys (del 1978 ençà)
>> Àrees de treball: emergències, seguretat alimentària, resiliència

 Amb la finalitat de millorar els 
mecanismes ja existents per prevenir i 
combatre l’assetjament i l’abús 
sexuals, des d’Oxfam Intermón hem 
posat en marxa un paquet de 
mesures. 

Aquestes són algunes de les 
principals: 
>> Creació d’una comissió 
independent de líders de drets de la 
dona. Aquesta comissió elaborarà un 
informe després d’examinar els casos 
i procediments d’Oxfam
>> Reforç de la coordinació amb altres 
ONG per evitar que els perpetradors 
puguin continuar dins del sector
>> Publicació anual dels resultats de 
les investigacions i sancions
>> Millora dels processos de selecció 
de personal en emergències
>> Promoció de la cultura de 
tolerància zero en totes les seus en 
tots els països
>> Col·laboració amb les autoritats, 
amb altres ONG i amb associacions de 
dones

Dades del nostre treball a Haití Noves mesures

Revista Oxfam Intermón  |  Maig 2018  |   haití  |

La ràdio ha servit també per 
incrementar el coneixement de 
la població (i, per tant, la seva 
capacitat de prevenció) sobre 
els fenòmens meteorològics 
recurrents a Haití, com és 
el cas dels terratrèmols, els 
huracans, les inundacions o les 
esllavissades. 

En emergències o en projectes 
a llarg termini, la nostra 
intenció sempre és que els 
programes tinguin un punt 
final, perquè, quan passa això, 
significa que hem complert 
la nostra missió i que les 
persones a les quals hem estat 
donant suport tenen totes 
les eines que els calen per 
implementar els seus mitjans 
de vida, defensar els seus 
drets i resistir als embats de 
la desigualtat. Això és el que 
ha passat, per exemple, amb 

els arrossers de la vall de 
l’Artibonite. Després de més 
d’una dècada de col·laboració 
amb 400 famílies productores 
de set cooperatives, Oxfam ha 
iniciat el procés de finalització 
d’aquest programa. En aquests 
anys hem aconseguit la 
diversificació econòmica amb 
la provisió de bestiar, per poder 
esquivar els riscos del cultiu de 
l’arròs, molt afectat pel clima; 
hem promogut l’organització 
dels productors perquè 
accedeixin a crèdit i llavors; 
hem donat suport a la promoció 
de polítiques públiques 
d’inversió en agricultura; i els 
hem ajudat a aconseguir un 
sistema de cultiu intensiu que 
els ha permès millorar la seva 
producció. Missió complerta.

Si tens alguna pregunta sobre el cas d’Haití o vols  
veure les nostres respostes, entra aquí:  
bit.ly/PreguntesFreqüentsCodiConducta
També pots enviar-nos dubtes, preguntes o 
suggeriments a: info@OxfamIntermon.org
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WINNIE BYANYIMA, 
UNA LLUITADORA 
INCANSABLE

ENTREVISTA

W innie Byanyima 
va arribar al 
Regne Unit 
amb tan sols 

17 anys després d’abandonar 
Uganda, el seu país natal, tot 
fugint del règim d’Idi Amin. Ja 
des de petita va estar molt 
influenciada per l’activisme 
polític dels seus pares. Va 
créixer veient com la seva mare 
acollia nenes per evitar que 
es casessin, una lliçó que l’ha 
acompanyat tota la vida i que li 
ha servit d’inspiració en la seva 
lluita contra la desigualtat i en 
favor dels drets humans.

Al llarg de la seva trajectòria 
ha destacat per ser una 
ferma defensora dels drets 
de les dones i per les seves 
aportacions a la construcció 
d’un món més just. Abans 
d’arribar a la direcció executiva 
d’Oxfam Internacional l’any 
2013, Byanyima va estar set 
anys al Parlament ugandès 
i va ser directora de Gènere 
i Desenvolupament de les 
Nacions Unides.

La seva vocació és posar fi a la 
desigualtat entre rics i pobres 
i considera que per aconseguir 
això cal fer front a quatre 
grans reptes: l’escalfament 
global, les violències contra 
les dones, la justícia fiscal i el 
desplaçament de milions de 
persones. 
 

En la lluita contra la pobresa i 
la desigualtat, què hi poden fer 
els governs?
És una realitat intolerable que 
només vuit homes tinguin 
la mateixa riquesa que els 
3.600 milions de persones 
més pobres del món. A més, 
aquests homes, per la seva 
posició privilegiada, tenen la 
possibilitat d’influir en benefici 
seu en les polítiques públiques 
mentre la desigualtat atrapa 
la gent més pobra. Ja sabem 
com podem erradicar la 
desigualtat i el primer que 
hem de fer és que els més 
rics paguin els impostos que 
els corresponen, com també 
posar fi als paradisos fiscals 
i a les llacunes legislatives 
que afavoreixen l’escaqueig 
fiscal. No podem oblidar com és 
d’important disposar de serveis 
públics de qualitat i d’accés 
universal com són la sanitat, 
l’educació o la protecció social. 
Arribats a aquest punt, és vital 
que la ciutadania tingui veu i 
que els parlaments parlin en el 
seu nom per evitar que els més 
rics controlin les democràcies. 

És possible un món sense 
fronteres, sense ciutadans de 
primera o segona categoria?
Resulta incomprensible que 
la mateixa Europa que en el 
seu moment va pressionar 
per aconseguir les lleis de 
protecció dels drets humans 
a les Nacions Unides estigui 

construint barreres que 
obliguen la gent que fuig 
d’una guerra a acabar en llocs 
com la Mediterrània, on pot 
morir. Al món hi ha 65 milions 
de persones desplaçades, la 
gran majoria de les quals, un 
84%, han estat acollides per 
països pobres. Mentrestant, 
els sis països més rics tan sols 
acullen el 10% dels refugiats. 
Hem d’exigir als països rics 
responsabilitat amb els 
acords internacionals, les lleis 
humanitàries i les lleis sobre 
refugiats.

Què podem fer, com a societat, 
per garantir un futur sostenible 
on aturem el canvi climàtic? 
Qualsevol camperol ugandès, 
com ara el meu oncle mateix, 
trigaria 195 anys a emetre les 
mateixes emissions de carbó 
que un ciutadà de Nova York. 
Això és només un exemple per 
mostrar com el canvi climàtic 
és una conseqüència directa 
dels hàbits de consum i 
producció dels països rics, però 
a més resulta que l’impacte 

més dur el pateixen els països 
pobres. Molts governs van 
subscriure l’Acord de París per 
reduir les emissions de carboni, 
però l’emissor principal, els 
Estats Units, es va retirar de 
l’acord. El repte és enorme: 
els països rics han de mostrar 
una voluntat més gran per 
reduir l’escalfament global, 
però també han de destinar 
fons per ajudar els països en 
desenvolupament, que no 
han provocat això, per tal que 
puguin adaptar-se i sobreviure 
a l’efecte del canvi climàtic. 

Les dones són el 50% de 
la població i no tenen les 
mateixes oportunitats 
que l’altre 50%. Com a 
organització, en què hem 
d’incidir per posar fi a aquesta 
desigualtat de gènere?
La desigualtat de gènere és un 
dels problemes més tristos i 
importants dels que afrontem 
actualment com a societat. 
La violència contra les dones 
és pertot arreu, a tots els 
països del món, sense importar 
si som riques o pobres. Ens 
afecta a totes. Des d’Oxfam 
donem suport a dones que 
treballen en el sector tèxtil a 
l’Àsia confeccionant la roba 
que després comprem en grans 
multinacionals. Aquestes 
dones guanyen menys de 
quatre dòlars al dia, amb 
jornades de vint hores, sis dies 
per setmana. Si emmalalteixen, 

És intolerable que 
només vuit homes 
tinguin la mateixa 
riquesa que els 
3.600 milions de 
persones més pobres 
del món
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no cobren, i si es queden 
embarassades, les acomiaden. 
En divuit països, els homes 
tenen el dret d’impedir que 
les seves dones treballin. La 
nostra representació pública 
és escassa: a tot el món, la 
participació política de les 
dones és d’aproximadament 
un 20% als parlaments. 
A través de la campanya 
“Prou!” treballem amb la gent 
del carrer, amb organitzacions 
i institucions, a Espanya 
i Llatinoamèrica, perquè 
considerem que no només cal 
legislar: s’ha de treballar en 
tots els nivells.

Després dels fets esdevinguts 
a Haití i que s’han fet públics 
recentment, quines mesures 
s’estan prenent?
Tot i que feia temps que 
estàvem treballant en això, ara 
més que mai hem d’assegurar 
que fem tot allò que és al 
nostre abast per garantir la 

seguretat i dignitat de totes les 
dones i homes. Volem millorar 
els nostres sistemes de 
protecció. Durant les últimes 
setmanes hem triplicat els 
fons destinats a protecció i 
hem duplicat la grandària dels 
equips dedicats a aquesta 
àrea. A més, hem anunciat la 
posada en marxa de diverses 
mesures per garantir que cap 
membre del personal pugui 
obtenir una referència en nom 
d’Oxfam sense que aquesta 
hagi estat aprovada per una 
persona acreditada. També 
hem enfortit els nostres 
processos de prevenció, 
denúncia i investigació. 
Animem totes les persones que 
alguna vegada hagin sofert 
qualsevol tipus d’explotació 
o abús per part del personal 
d’Oxfam, o n’hagin estat 
testimonis, perquè ens ho 
facin saber mitjançant els 
canals confidencials que 
tenim disponibles per a això. 

Finalment, hem posat en 
funcionament una comissió 
independent que analitzarà 
tots els aspectes de la cultura, 
polítiques i pràctiques d’Oxfam 
relacionades amb la protecció 
del seu personal, dels 
voluntaris i de les persones a 
què donem suport. 

La desigualtat de 
gènere és un dels 
problemes més tristos 
i importants dels que 
afrontem actualment 
com a societat

Des del 2013, Winnie 
Byanyima està al servei de 
la gran família d’Oxfam, en 
la qual treballem, a través 
de 22 organitzacions 
afiliades i en 90 països, 
per proporcionar ajuda 
humanitària en les crisis 
i empoderar les persones 
més vulnerables per 
aconseguir erradicar 
la desigualtat social i 
econòmica. Són temps 
desafiadors i canviants 
per a tots, però, 
afortunadament, tenim 
una líder incansable i una 
societat forta per fer del 
món un lloc més just i 
sostenible.
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ESPANyA. La població migrant, que suposa més del 10% del total de la població d’Espanya, és 
un dels col·lectius més afectats per la desigualtat i la discriminació. Per aquest motiu, donem 
suport a organitzacions amb experiència que treballen directament amb persones en situació 
de risc d’exclusió social i vulnerabilitat. El nostre objectiu és poder garantir serveis d’acolliment, 
assessorament legal i ajuda per a la inserció laboral, entre d’altres.

 Una de les crisis que han obligat més 
persones a fugir de casa seva a causa de la 
violència és la del conflicte entre Boko 
Haram i les forces armades de Nigèria i els 
països veïns. Aviat farà una dècada de l’inici 
d’aquest conflicte. Oxfam està present a 
Nigèria, el Níger i el Txad donant suport als 
refugiats i desplaçats. Una de aliades que 
tenim allà, l’advocada nigeriana Fatima 
Imam, ha visitat Espanya per apropar 
aquest conflicte a l’opinió pública. 

Ella fa més de tretze anys que treballa 
en temes de drets humans i de gènere al 
seu estat natal, Borno, al nord-oest de 
Nigèria. Borno és l’estat on va sorgir el 

grup armat Boko Haram i és encara avui 
l’epicentre del conflicte entre aquest 
grup i les forces armades. Fatima Imam 
ha vingut a Espanya per participar en 
un seguit d’actes organitzats per Oxfam 
Intermón. La seva veu s’ha pogut escoltar 
en diferents fòrums i entrevistes, i el seu 
missatge ha estat sempre clar: la crisi del 
llac Txad continua sent una crisi oblidada i 
les nenes i dones en són les víctimes més 
vulnerables. 

No són les úniques, és clar. Hi ha més de 
2,3 milions de persones que han marxat 
de les seves llars en quatre països 
(Nigèria, el Níger, el Txad i el Camerun) 

REFUGIATS

En defensa de 
les persones 
desplaçades i 
refugiades de 
Nigèria

El drama humà més important del segle XXI afecta ja 65,6 milions de persones. Són xifres sense rostre, 
però totes i cadascuna d’aquestes persones s’han vist obligades a fugir i busquen un lloc segur on refer 
les seves vides, almenys fins a poder tornar als seus països d’origen, si és possible algun dia. Encara 
que les alarmes van saltar fa temps, el drama continua, fins i tot empitjora. Se segueixen batent rècords 
de morts i desplaçaments i continua havent-hi una resposta política que posa més barreres o resulta 
insuficient. Per tot això, seguim treballant perquè ningú no hagi d’arriscar la vida.

QuÈ FEM A EuROPA
GRÈCIA. Ja fa dos anys de l’acord entre la UE i Turquia que va canviar les 
regles del joc a Europa i que manté més de 13.000 persones atrapades a 
les illes gregues, en campaments precaris i superpoblats, cada vegada 
amb més tensió. L’accés a aigua, sanejament i alimentació és difícil i els 
condiciona la salut. Treballem a l’illa de Lesbos amb l’objectiu que aquestes 
persones puguin viure dignament. També oferim assistència legal gratuïta i 
accés a informació i serveis en diversos llocs del país.

ITÀLIA. Treballem a Ventimiglia, a la frontera entre França i Itàlia, on hi ha una 
veritable emergència humanitària. Més de 200 persones viuen en un campament 
improvisat en condicions molt precàries i 700 s’allotgen en un centre temporal. 
També ho fem a Sicília, distribuint-hi articles de primera necessitat i facilitant 
assistència legal i psicològica a les persones nouvingudes. A la Toscana 
els ajudem a integrar-se en la societat, amb formació, classes d’italià i 
acompanyament.
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QuÈ FEM A LA RESTA DEL MÓN

i 20 milions de persones en tota la regió 
afectades d’alguna manera pel conflicte i 
necessitades de suport. Més de mig milió 
d’infants sofreixen un estat avançat de 
desnutrició. 

Fatima Imam és presidenta de la Federació 
Internacional de Dones Juristes a Borno 
i directora de la Xarxa d’Organitzacions 
de la Societat Civil en aquest mateix 
estat. Pacient, explica una vegada 
i una altra les circumstàncies de la 
població d’aquest racó del món on es 
desenvolupa actualment una de les crisis 
més inadvertides: “Hi ha problemes de 
desnutrició, problemes d’inseguretat, 

malalties... Els homes són assassinats 
o desapareixen; les dones, segrestades 
per Boko Haram, sotmeses a abusos 
de les forces armades o forçades a 
intercanviar sexe per menjar en els camps 
de refugiats”. 

“No són escoltades i queden relegades 
en tots els aspectes, fins i tot a l’hora de 
construir la pau. Són poques les dones 
que coneixen els seus drets i la majoria 
no s’atreveixen a denunciar”, manifesta 
l’advocada i activista. Ella treballa al 
costat d’Oxfam Intermón en projectes de 
protecció que ajuden les dones i nenes a 
conèixer els seus drets.

BIRMÀNIA. Més de 680.000 persones de l’ètnia rohingya han fugit de la violència 
a Bangla Desh. El nostre ajut ha arribat a gairebé 200.000 persones i volem que 
siguin 250.000. El que fem és facilitar les condicions perquè no tinguin problemes 
de salut: proporcionem accés a aigua potable, banys i dutxes, i distribuïm sabó 
i altres productes bàsics. També estem desenvolupant un projecte pilot amb 
venedors de menjar locals amb l’objectiu que l’alimentació dels refugiats sigui 
més sana i més adequada a les seves necessitats.

NIGÈRIA. L’actual conflicte entre Boko Haram i les forces armades ha obligat 
2,3 milions de persones a fugir de casa seva i buscar protecció en altres 
zones del país, al Txad, al Níger o al Camerun. Hem donat suport a més de 
500.000 persones desplaçades i a les comunitats que les estan acollint, i 
volem arribar a més gent. 

JORDÀNIA I EL LÍBAN. A Jordània, hi treballem en el camp de refugiats de 
Zaatari, on proporcionem aigua i sanejament i coordinem activitats de 
promoció de la higiene. Al Líban, un país amb una població de 4,5 milions 
de persones i 1,2 milions de refugiats sirians, atenem la població de la 
vall de la Bekaa, una zona on hi ha diversos assentaments informals en 
condicions precàries, amb falta de serveis com latrines, contenidors o 
aigua potable, que és el que hi facilitem.
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NEPAL

L’AIGUA NETA 
COM A MOTOR 
DE LA SOCIETAT
Una gran part de les dones nepaleses destinen almenys sis hores de cadascun 
dels seus dies a anar a buscar aigua, una aigua que no sempre és potable. 
Abans de beure-se-la han de bullir-la, i per això necessiten, a més, aconseguir 
llenya. La salut, la seguretat i l’educació d’aquestes dones i nenes queden 
minvades pel fet de no tenir un pou a prop.  
Text: Lula Gómez, periodista del Departament de Comunicació | Fotos: Abbie Trayler-Smith / Oxfam Austràlia
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Hira Bohara es lleva 
cada dia a les 3 de la 
matinada per anar a 
buscar aigua. Ho fa des 
que era una nena.

15



L axmi Joshi té 37 anys 
i viu amb els seus 
quatre fills i el seu 
marit a Darchula, un 

departament de l’oest del 
Nepal, a la frontera amb la 
Xina i l’Índia. La seva casa 
es troba a la part alta de les 
muntanyes. Cada dia va a 
buscar aigua caminant; o, 
millor dit, escalant o pujant 
i baixant i tornant a pujar i 
baixar centenars de les escales 
esculpides que caracteritzen 
les muntanyes de la zona, a 
les faldes de l’Himàlaia. S’hi 
està gairebé dues hores, entre 
l’anada i la tornada, i arriba a 
fer el recorregut tres i quatre 
vegades al dia. De vegades 
triga més estona: depèn de si, 
quan arriba on és l’aigua, hi ha 
més dones allà; en aquest cas, 
s’ha d’esperar fins que elles 
hagin omplert els seus bidons. 
Per això prefereix anar-hi  
sola i de nit, per no haver de 
perdre-hi més temps, malgrat 
el risc que corre de caure per 
les escarpades senderes que 
recorre i que no hi hagi ningú 
per socórrer-la. 

En cada viatge carrega uns 25 o 
30 litres d’aigua, és a dir, uns 
25 o 30 quilos que puja i baixa 
d’un lloc a l’altre. No hi té cap 
alternativa. “Recordo que vaig 
començar a fer això quan tenia 
10 anys: no hi ha ni hi havia 
aigua a casa i, com que tots 
els nens i nenes ho feien, ni 
m’ho plantejava, em semblava 
el més normal, perquè per estar 
vius necessitem aigua”, afirma. 
Té raó: obrir una aixeta i poder 
disposar d’aigua és una cosa 
extraordinària al Nepal, un país 
on, tot i ser un dels que tenen 
més recursos hídrics del món, 
l’aigua no arriba a les cases, 
especialment en les zones 
rurals i de muntanya. Segons 
dades oficials, més del 70% de 
la població no té accés a aigua. 

Però aquesta aigua remota, 
per la qual ella i moltes altres 
dones han de caminar per 
uns escenaris de postal amb 
les muntanyes nevades al 
fons, no és bona per beure: 
està bruta, contaminada, i 
provoca malalties. “A la meva 
família, emmalaltim una o 

Obrir una aixeta 
i poder disposar 
d’aigua és una cosa 
extraordinària al 
Nepal. Segons dades 
oficials, més del 70% 
de la població no hi té 
accés

adequada. I recorre el mateix 
camí fins a set vegades cada 
dia. El seu fill emmalalteix 
sovint: febres, catarros, 
problemes a la pell, diarrees... 
La Hira explica que si tingués 
accés directe a l’aigua podria 
conrear, rentar la roba o fins 
i tot treballar i obtenir així 
alguns ingressos. La seva 
llista de desitjos és clara: “Vull 
que les dones i nenes puguin 
anar a escola; que puguin 
fer el que vulguin, que siguin 
autosuficients i independents 
econòmicament. Vull accés a 
aigua neta i bons camins perquè 
així puguem accedir a bons 
hospitals propers. I vull que les 
generacions més joves tinguin 
una altra vida. Tot això, vull”. 

Disposar de banys 
separats per sexe 
ha incrementat 
l’assistència de les 
nenes a classe

dues vegades al mes per la 
qualitat de l’aigua i pel fred”, 
explica. I des d’aquests cims 
els metges i hospitals queden 
molt lluny. La seva manera 
d’alleujar-se una mica és 
prendre aigua calenta amb 
una mica de sal. No hi ha més. 
Aquesta és la realitat de les 
dones, nenes, nens i homes 
de Darchula. El nom d’aquesta 
regió en nepalès significa 
“extrem” (dhar) i “foc” (chula), 
cosa que pren sentit aquí: 
retrata una situació també 
extrema, la de no tenir aigua a 
prop, una realitat que abrasa 
i que ens fa saber que sis 
de cada deu infants del país 
sofreixen diarrees a causa de 
malalties transmeses per les 
aigües contaminades. 

Les dades, si parlem d’aigua, 
cremen, especialment si ens 
fixem en la manera com afecta 
la vida de les dones, que són 
les que s’ocupen d’anar a  
buscar-la. I són elles, les dones 
i les nenes, les responsables de 
les ocupacions de la casa: van 
a buscar aigua, aconsegueixen 
llenya per al foc, s’ocupen del 
camp, preparen els àpats i 
s’encarreguen de la cura dels 
fills. Són, d’alguna manera, 
esclaves de l’aigua, i ho paguen 
amb una dedicació gairebé 
exclusiva que es reflecteix en 
estadístiques com la que diu 
que una de cada quatre nenes 
de les zones de muntanya 
del país abandona l’escola. 
Deserten, entre altres motius, 
per una qüestió de temps, ja 
que recollir aigua suposa moltes 
hores de dedicació. 

La vida de Hira Bohara, del 
departament de Baitadi, també 
a l’oest del país, no és gaire 
diferent de la de la Laxmi.  

No calen adjectius per  
qualificar-la. N’hi ha prou a 
conèixer la seva rutina. Es 
lleva a les 3 de la matinada 
per anar a buscar aigua per a 
la seva família. Ho fa amb mal 
d’esquena, el de caminar més 
d’una hora carregada amb 
els 30 quilos que pesen els 
bidons. Ho fa també amb fred, 
el de la nit i el de no tenir roba 
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Perquè sense aigua no hi ha 
vida ni benestar: “Per estar 
vius necessitem aigua”, 
assenyalava Laxmi Joshi unes 
línies més amunt. Una obvietat 
que és important repetir per 
entendre que, a Darchula i 
Baitadi, entre el 10 i el 12% de 
la població pateix malalties 
transmeses per aigües 
contaminades.  

ABANDONAR LA FOSCOR
El “clic” que ha començat a 
millorar la vida de Madhuri 
Devi Hara, de 37 anys, 
presidenta del comitè d’aigua 
del seu poble, també al 
departament de Darchula, és 
el de l’interruptor de la llum. 
Juntament amb Sankalpa 

L’aigua que recull 
Laxmi Joshi, 
juntament amb les 
altres dones de la 
seva comunitat, no 
és potable. abans 
de beure-la, han de 
bullir-la.

gràcies a un sistema 
d’energia solar, 
Dropati ayer disposa 
d’aigua potable. La 
seva vida ha canviat.
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Darchula, l’organització local 
amb la qual treballem a la 
zona, hem instal·lat un sistema 
hidroelèctric d’elevació d’aigua 
al seu poble. Gràcies a això, la 
comunitat té llum a les llars 
i pot bombar l’aigua i utilitzar-la  
per regar (en aquesta fase 
del projecte, encara no és 
potable). “Abans vivíem en la 
foscor tot el temps, literalment 
i emocionalment”, afirma. Ara 
disposen d’aigua al poble i 
s’eviten les caminades. Abans 
havien d’anar a buscar llenya 
i ara poden “fer” llum o cuinar. 
Tenen més temps, i hi veuen! 
“És tan fàcil tenir llum ara... 
Tan sols cal fer ‘clic’ i tot 
s’il·lumina”, explica. 

Disposar d’un sistema elèctric 
per bombar l’aigua també 
ha permès als habitants 
d’aquest poble mantenir les 
seves collites i no haver de 
dependre de les pluges. “Ara 
conreem blat, arròs, blat de 
moro i vegetals. Abans només 
menjàvem dos cops al dia; ara, 
tres. Ara la nostra salut és 
més bona. Ara podem donar 
beure als nostres animals. Ara 
els nostres nens i nenes van 
a escola regularment”, afirma 
contundent Madhuri Devi Hara 
en un relat ple de present. 
Els falta, però, una cosa 
que és vital: l’aigua potable, 
quelcom que demanen amb 
força. Encara ha d’arribar el 
futur, el preciós líquid. Però 
ella i totes les altres dones del 
comitè se senten amb força 
per reclamar-la. És una qüestió 
de salut, entre altres coses. 
“El més positiu de tot això 
és que ara estem orgulloses 
d’haver-nos organitzat en 
una cooperativa que a més és 
només de dones. Ara tots els 
nostres esforços s’adrecen a 

“Estic feliç pel fet de 
tenir aigua neta per 
beure a casa. I ara 
puc dormir una mica 
més, cuidar l’hort i 
atendre els meus fills 
quan surten d’escola”

sovint per beure aigua del riu; i, 
quan venien, l’atenció de tots 
era menor, perquè cada vegada 
que havien d’anar al lavabo 
perdien més de quinze minuts”. 
La Rinku, de 13 anys, una de 
les nenes de l’escola local, diu 
que ara li agrada molt més anar 
a classe, perquè l’escola té 
aigua neta i banys. A més, com 
corrobora la seva professora, li 
interessa tot molt més i somia 
amb ser doctora. Sap que anar 
a buscar aigua ja no li ocuparà 
temps. “Per què doctora? 
Perquè tothom estigui sa i més 
feliç”, afirma amb seguretat.

AIGuA POTABLE  
A LES LLARS
Aigua és sinònim de temps 
per a Dropati Ayer, de 30 anys. 

Ella és l’única dona d’una 
cooperativa local que, gràcies 
a un sistema d’energia solar 
en el qual ha participat Oxfam, 
aconsegueix aigua potable per 
a mil llars i per regar els camps 
de la zona. La Dropati ja no ha 
de dedicar unes quatre hores 
al dia a anar a buscar aigua; 
una aigua, que, a més, no era 
pura. “Estic feliç per tenir aigua 
neta per beure a casa”, afirma. 
Més enllà de la seva salut, el 
canvi ha estat dràstic: “Ara 
puc utilitzar aquest temps per 
dormir una mica més, cuidar 
l’hort i atendre els meus fills 
quan surten d’escola”.

La Dropati diu que se sent 
orgullosa de ser part d’aquesta 
cooperativa i d’aportar 

Les dones i les 
nenes són les que 
van a buscar aigua, 
aconsegueixen 
llenya, s’ocupen del 
camp, preparen els 
àpats i s’encarreguen 
de la cura dels fills

resoldre el problema de l’aigua 
potable”, conclou. 

AIGuA POTABLE  
A LES ESCOLES
Narayan Joshi treballa en 
l’organització local Sankalpa 
Darchula. Plegats hem portat 
aigua potable a les escoles 
de la zona i estem treballant 
per millorar l’accés a l’aigua 
per beure i provocar canvis 
en la higiene i la salut. Per 
a això, a més de renovar les 
infraestructures, impartim 
classes d’agricultura, reg i 
increment de la producció. 
“La vida de les comunitats 
que tenen aigua canvia de 
forma radical. Amb aigua, les 
persones poden centrar-se a 
ser productives i aconseguir 
ingressos: poden utilitzar millor 
el seu temps. A més, la higiene i 
la salut milloren notablement”, 
destaca assenyalant l’aigua 
com a clau per al progrés. 
Es tracta d’incidir en 
l’empoderament local, i per a 
això una de les línies clau és 
el treball amb les comunitats, 
molt especialment amb les 
nenes i dones, que són el 
sector més vulnerable. També 
treballem amb dones solteres, 
grups socials exclosos i 
persones discapacitades. 

Mina Bhatt, d’una població 
propera, Baitadi, és professora 
i explica com ha incrementat 
l’assistència de les nenes 
a classe el fet de disposar 
de banys separats per sexe. 
“Abans les noies no venien els 
quatre dies al mes que tenien 
la regla perquè no hi havia 
aigua i als banys tampoc no 
tenien els mitjans higiènics 
adequats. A banda d’això, tant 
ells com elles faltaven més 
a classe, ja que emmalaltien 
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 Oxfam Intermón treballa al 
Nepal des dels anys vuitanta 
amb diferents programes de 
cooperació al desenvolupament. 
Gràcies a la nostra presència en 
aquest país, on 
aproximadament el 40% d’una 
població de 29 milions de 
persones viu en la pobresa, vam 
poder oferir assistència i ajut 
humanitari en el terratrèmol de 
l’any 2015 des del primer 
moment. Des d’Oxfam Intermón 
cooperem amb grups d’artesans 
locals en programes de comerç 
just, d’aigua i de justícia i 
gènere.

 Cada any donem a un grup 
de col·laboradors, a través d’un 
sorteig, l’oportunitat de viatjar 
a un dels països on treballem. 
L’última setmana del setembre, 
després del monsó, serà el 
moment en què els propers 
guanyadors i els seus 
acompanyants viatjaran al 
Nepal per conèixer de primera 
mà el treball que hi duem a 
terme i constatar com l’ajuda i 
els projectes de cooperació 
incideixen en la vida de les 
persones. El sorteig se 
celebrarà davant notari l’última 
setmana d’aquest mes de maig.

Cada viatger hi contribuirà amb 
600 euros per a les despeses 
de desplaçaments i dietes; i la 
resta de l’import el cobreixen 
els patrocinadors del viatge. 

Oxfam 
Intermón 
al Nepal

Vols conèixer 
la realitat del 
Nepal?

ingressos a la unitat familiar. 
Vol que més dones s’uneixin a 
ella, perquè la situació per a 
les nepaleses no és gens fàcil 
al seu país. Per això l’aigua, que 
va lligada al desenvolupament, 
és fonamental per millorar la 
situació que viuen. I novament 
les dades copegen; ens 
recorden l’extrema desigualtat 
que les dones viuen allà. 
Segons dades oficials, el 55% 
de les noies es casen abans 
dels 18 anys (el 10% ho fan 
abans dels 15 anys i un 15% 
ni tan sols han complert la 
quinzena). Gairebé la meitat 
de les dones, un 47%, que van 
tenir sexe per primera vegada 
als 15 anys ho van fer en contra 
de la seva voluntat. I quan 
una dona és violada, el 21% 

dels enquestats consideren 
que és un acte d’adulteri 
per part de la dona. D’aquí la 
importància de programes 
específics de gènere com el 
que desenvolupem contra les 
violències de gènere que viuen 
les dones i nenes, anomenat 
Creating spaces. La nostra idea 
és portar els projectes d’aigua 
a les mateixes comunitats on 
estem treballant amb projectes 
de suport a les víctimes i 
contra els matrimonis forçats i 
de nenes. 

El fet de disposar 
d’una font a la seva 
comunitat representa 
per a madhuri Devi 
Hara temps, conreus 
i la possibilitat de 
donar beure als seus 
animals.
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SEGUIM AL COSTAT DE 
LA POBLACIÓ DEL NEPAL, 
TRES ANYS DESPRÉS
Han passat tres anys des que el Nepal va viure un dels pitjors moments de la seva història. 
Quan el devastador terratrèmol va sacsejar el país, gent d’arreu del món va mostrar la seva 
solidaritat amb la població afectada. Avui, el Nepal encara es recupera dels efectes de la 
catàstrofe, però, gràcies a l’ajut que va rebre, milers de persones han pogut refer les seves 
vides i avançar cap a un futur més esperançador.
Text: Yasmina Bona, periodista del Departament de Comunicació

QuÈ HEM ACONSEGuIT

E l 25 d’abril del 2015, el Nepal 
va patir un fort terratrèmol que 
va assotar brutalment la zona 
compresa entre la capital, 

Katmandú, i la ciutat de Pokhara. El 
sisme va causar milers de morts i va 
ocasionar una terrible devastació. Poc 
més de dues setmanes després, el 12 de 
maig, un segon terratrèmol va provocar 
una catàstrofe encara més gran. Les 
conseqüències: 9.000 víctimes mortals, 
més de 100.000 persones desplaçades 
i prop d’un milió de llars malmeses o 
completament destruïdes. En total, vuit 
milions de persones afectades pels 
efectes del sisme. 

A Oxfam vam poder respondre a 
l’emergència des del primer moment 
gràcies a les persones que ens van fer 
arribar el seu ajut. Els primers instants van 
ser fonamentals i la solidaritat de la gent 
ens va permetre donar suport a la població 
afectada des del començament, garantint 
l’accés a una assistència humanitària 
adequada i treballant per prevenir el 

brot de malalties típiques en aquestes 
situacions. Durant els dies següents, 
hi vam poder aportar aigua potable, kits 
d’higiene, latrines, aliments i refugi. Hem 
estat treballant des de llavors en set dels 
districtes més afectats (Gorkha, Nuwakot, 
Dhading, Sindhupalchowk, Katmandú, 
Lalitpur i Bhaktapur) i el nostre treball 
s’ha centrat a continuar al costat de les 
persones més vulnerables contribuint a 
la recuperació i la reconstrucció d’aquest 
país, que és un dels més pobres del món. 

PARIR DuRANT EL TERRATRÈMOL  
Muna Tamang Hiri estava embarassada 
de nou mesos quan el primer terratrèmol 
va sacsejar el Nepal, i es va posar de part 
justament el dia en què es va produir el 
segon sisme. En aquell moment, la gent va 
començar a fugir de l’hospital. “Tots van 
córrer i ens van deixar a l’hospital. Ens van 
deixar sols. Com que jo no estava bé, em 
vaig quedar a l’edifici, però altres persones 
van tenir por i van marxar corrents. Per 
sort, qui cuidava de mi s’hi va quedar i 
vaig poder tenir el meu fill”, explica. Ella va 

Gràcies a les aportacions i a 
la solidaritat dels qui confieu 
en la nostra organització, 
seguirem acompanyant la 
població del Nepal

49.978
kits d’emergència 
i refugi han estat 
lliurats

54.000
kits d’higiene han 
estat lliurats

530.000
persones han  
rebut ajuda

16.000
latrines s’han 
construït

35.000
famílies han rebut 
diners a canvi de 
treballs comunitaris

ser una de les més de 400.000 persones 
que van rebre el nostre suport després 
del terratrèmol i va poder disposar de 
subministraments per a situacions 
d’emergència com kits d’higiene, roba i 
mantes per a ella i per al seu nadó.

Abans del terratrèmol, la Muna dedicava 
normalment cinc hores al dia a anar a 
buscar aigua. Amb la catàstrofe, la font 
d’aigua es va assecar i la zona es va fer 
inhabitable, per la qual cosa el fet de 
tenir accés a l’aigua es va fer encara 
més complicat. A més, en haver de 
recuperar-se del part i tenir cura del seu 
fill, la Muna necessitava la col·laboració 
d’altres persones per tal d’aconseguir 

20



©
 P

ab
lo

 T
os

co
 /

 O
xf

am
 In

te
rm

ón

©
 A

bb
ie

 T
ra

yl
er

-S
m

it
h 

/ 
Ox

fa
m

 A
us

tr
àl

ia

Una dona recull aigua en el camp de desplaçats de Tundikhel, després del terratrèmol que va sacsejar el Nepal el 25 d’abril del 2015.
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aigua. Gràcies a la rehabilitació que vam 
fer d’un sistema de proveïment d’aigua 
prop de casa seva, les famílies de 
Sindhupalchowk, a la zona on viu la Muna, 
van poder tenir aigua potable i segura: “No 
puc imaginar-me a mi mateixa vivint aquí 
si la font no hagués estat rehabilitada. La 
vida hauria estat realment difícil. Ens vau 
donar suport quan ens trobàvem en una 
situació molt greu i estic molt agraïda per 
això. Espero que ens continueu donant el 
vostre suport també ara que són temps 
més normals”, afirma.

SEGuIM TREBALLANT  
EN LA RECuPERACIó
La població nepalesa ha rebut el suport 
del Govern del Nepal i de diverses 

organitzacions humanitàries, però les 
conseqüències del terratrèmol encara 
es fan notar al país. A més de destruir i 
malmetre habitatges, el sisme també va 
afectar severament l’ocupació; moltes 
persones encara estan lluitant per 
trobar una feina, i els que ja treballen 
acostumen a tenir uns ingressos que 
estan per sota dels nivells previs al 
terratrèmol. Les dones, els infants, la 
gent gran, les minories ètniques i les 
persones amb discapacitat s’han vist 
desproporcionadament afectades pel 
terratrèmol i les seves conseqüències. 
A més, el problema de la manca de terres 
per conrear, que ja es donava abans 
que tingués lloc el terratrèmol, ara s’ha 
aguditzat. 

Des d’Oxfam hem atès 530.000 persones, 
però encara n’hi ha moltes més que 
esperen assistència. Per això continuem 
treballant al país. El fet d’haver-hi treballat 
durant més de vint anys ens va permetre 
respondre immediatament a l’emergència 
del 2015 i estar al costat de les persones 
més vulnerables els anys posteriors. Ara 
i en el futur, gràcies a les aportacions i a 
la solidaritat dels qui confieu en la nostra 
organització, seguirem acompanyant la 
població del Nepal perquè surti enfortida i 
pugui continuar vivint amb dignitat.

“No puc imaginar-me a 
mi mateixa vivint aquí 
si la font no hagués 
estat rehabilitada. 
La vida hauria estat 
realment difícil. Ens vau 
donar suport quan ens 
trobàvem en una situació 
molt greu i estic molt 
agraïda per això.”
MuNA TAMANG GIRI
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LES PRIMERES 
24 HORES
D’UNA 
EMERGÈNCIA 
HUMANITÀRIA
EN UNA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA, 
LES PRIMERES HORES SÓN  
LES QUE COMPTEN
Cada any arribem a milers de persones que pateixen els 
efectes de terratrèmols, huracans i ciclons o que es 
troben en situacions que els obliguen a refugiar-se en 
altres països o en contextos en què els mitjans de vida 
han quedat totalment destruïts com a conseqüència 
del canvi climàtic.
Text: Júlia Serramitjana, periodista del Departament de Comunicació

Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

EMERGÈNCIES

17 d’abril del 2016. Són 
les 8 del matí i arriba 
la primera alerta a la 
seu central d’Oxfam 

Intermón a Barcelona. L’equip d’Oxfam 
a l’Equador comunica al responsable 
d’acció humanitària que hi ha hagut un 
terratrèmol de 7,8 graus en l’escala de 
Richter. L’epicentre s’ha produït a l’est 
del país, a la província de Manabí, i les 
ciutats més afectades han estat Manta i 
Portoviejo.

A aquesta hora, a l’altre costat 
de l’Atlàntic, els equips d’Oxfam a 
l’Equador s’estan traslladant a la zona 

del terratrèmol i estan començant a 
avaluar-hi els danys. Hi ha diversos 
equips identificats que es desplacen fins 
allà i que estan preparats per arribar a 
l’epicentre del desastre. A les zones on 
encara no han pogut accedir disposen 
de contraparts locals que els han donat 
informació. La major part de l’equip és 
personal local i, per tant, coneix bé el 
terreny i pot informar sobre quina és la 
millor manera d’anar-hi i com arribar fins a 
les zones afectades.

Tot s’ha posat en marxa ja al país per 
atendre els afectats, però aquest és 
un treball que no fem sols sinó en 

coordinació amb el Govern, l’ONU i les 
altres ONG que treballen al país. Malgrat 
que les primeres hores puguin semblar 
un caos, els actors humanitaris ja han 
començat la coordinació. Per a això, hi ha 
unes estructures anomenades clústers 
que serveixen per coordinar i organitzar 
l’assistència humanitària. Actualment, 
l’assistència està organitzada en 
nou sectors: agricultura, coordinació 
de camps, recuperació primerenca, 
educació, refugis d’emergència, 
telecomunicacions d’emergència, 
salut, logística, nutrició, protecció, i 
aigua, sanejament i higiene (WaSH). 
Cada clúster està dirigit o codirigit per 
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una agència de l’ONU, d’acord amb les 
seves respectives àrees d’experiència, 
i és responsable de totes les activitats 
relacionades amb el tema, després del 
desastre, sense tenir en compte qui les 
està implementant (ja sigui el Govern, 
una ONG o una agència de l’ONU).

Els sectors prioritaris d’Oxfam Intermón 
són el de WaSH i el de seguretat 
alimentària. A més, també duem a terme 
projectes i programes de reducció del 
risc de desastres en països que pateixen 
d’una manera regular l’impacte de 
determinats fenòmens naturals.

“El nostre primer objectiu és tenir un 
diagnòstic expert dels danys per oferir 
ajuda de la manera més efectiva a les 
comunitats afectades per la tragèdia. 
Ens coordinem amb el Govern perquè les 
nostres accions siguin complementàries 
a les dels equips oficials”, explica 
Simon Ticehurst, director d’Oxfam per a 
Llatinoamèrica i el Carib.

Mentre passa tot això, a Barcelona, tots 
els equips es mobilitzen per atendre les 
necessitats més immediates al país. Ara, 
cada segon és bàsic, a cada minut es pot 
salvar una vida. Cobrir amb rapidesa les 
necessitats bàsiques és fonamental.

Durant les primeres 24 hores, el país on 
s’ha produït el desastre està treballant 
contra rellotge, verificant els impactes 
i enviant personal expert en acció 
humanitària per analitzar la situació: 
quanta gent necessita ajuda, quants 
habitatges han quedat afectats, etc. 
Un cop obtingudes aquestes dades, es 
fan públiques les primeres crides per a 
captació de fons, tant públiques com 
privades. Després de l’avaluació inicial, 
és l’hora de decidir què s’hi ha d’enviar, 
incloent-hi personal.

Oxfam té un equip humanitari global 
amb prop de 100 persones llestes per 

Un grup de dones esperen 
aliments en el camp de 

desplaçats de mingkaman, 
al Sudan del Sud.
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COM TREBALLEM? I SI EN PLENA EMERGÈNCIA  
EN SURT UNA ALTRA? A Oxfam Intermón treballem en acció humanitària 

des de l’any 1973, quan vam llançar la campanya 
SOS Sahel per donar suport a la població afectada 
per la sequera que patia aquesta regió. D’aleshores 
ençà, hem donat suport a milers de persones 
damnificades per desastres naturals i conflictes, en 
més de 20 països. En la mesura del que és possible, 
les respostes humanitàries es fan a través de la 
societat civil local i sempre des del punt de vista del 
dret a ser protegit i a rebre assistència i des de la 
igualtat entre homes i dones.

Ja en les nostres primeres accions humanitàries 
vam ser conscients de la importància de reivindicar 
els drets de les persones afectades, més enllà de 
donar-los suport en el moment de l’emergència. 
Creiem que si volem que l’ajuda sigui eficaç no 
n’hi ha prou a donar-los auxili i atendre les seves 
necessitats immediates, sinó que a més cal 
denunciar les situacions en què no es respecten 
els drets i la dignitat de les persones i reduir la seva 
vulnerabilitat en el futur.

 Moltes vegades, en un país afectat per un conflicte crònic hi ha noves 
onades de violència que fan que es produeixi un desplaçament de la població. 
Això fa que haguem de mobilitzar-nos novament per atendre les persones 
afectades. En contextos com el de la República Centreafricana o el del Sudan 
del Sud, on això és habitual, els equips estan contínuament mobilitzats per si 
s’han de traslladar dins del país. Per exemple, els equips de la capital poden 
acudir immediatament a altres parts del país si hi ha una emergència. El mateix 
succeeix amb el material i les existències d’emergència.

desplaçar-se en les 48 hores posteriors 
a una emergència. En aquest equip hi ha 
especialistes altament qualificats per 
atendre les necessitats de la població 
(principalment, experts en aigua i 
sanejament, seguretat alimentària i 
logística).

En un primer moment, el nostre treball en 
l’emergència de l’Equador es va focalitzar 
en els assentaments provisionals per 
proveir d’aigua potable les persones que 
hi havia instal·lades. Vam millorar les 
seves condicions sanitàries mitjançant 

la construcció de latrines temporals i la 
distribució de kits d’higiene i posteriorment 
vam treballar en els barris afectats pel 
terratrèmol: vam rehabilitar i vam construir 
sistemes d’aigua i vam instal·lar sistemes 
de potabilització. També hi vam dur a 
terme activitats de promoció de la higiene 
per evitar que es propaguessin malalties 
relacionades amb el consum d’aigua en 
mal estat. En total vam atendre unes 
75.000 persones.

Però la feina no s’acaba aquí. Una 
emergència humanitària pot durar fins a 

Vam ser a l’Equador per combatre els efectes del terratrèmol que va 
sacsejar la costa nord-oest el 16 d’abril del 2016.

un any. Sempre s’intenta que el personal 
contractat sigui local, però de vegades 
no hi ha experts en WaSH i per a alguns 
llocs concrets es requereix personal 
internacional per a un període de sis mesos 
o un any. Durant aquest temps es forma 
a treballadors locals perquè hi continuïn 
treballant. Així es fa en la majoria de les 
emergències causades per fenòmens 
naturals com les erupcions volcàniques, 
els tsunamis o els terratrèmols.

COM FuNCIONA LA PREVENCIó?
A Oxfam tenim plans de contingència en 
tots els països on treballem, que inclouen, 
entre altres aspectes, la dotació prèvia de 
materials per atendre la població davant 
les emergències més freqüents a la zona. 
La compra de la major part d’aquest 
material (mantes, kits familiars i d’higiene, 
pastilles potabilitzadores, etc.) s’efectua 
sempre que sigui possible al mateix país 
afectat, tot i que sovint les reserves 
locals s’exhaureixen.

Això vol dir que en la majoria d’aquests 
països disposem de prou material bàsic 
per a una primera intervenció d’urgència, 
encara que en paral·lel també disposem 
de diversos magatzems on hi ha material 
d’enginyeria hidràulica i material per a 
la construcció de latrines d’emergència. 
Els mecanismes logístics d’Oxfam ens 
permeten fer un enviament ràpid als 
països afectats. Els magatzems estan 
localitzats a Espanya (Igualada), Panamà, 
Gran Bretanya i Austràlia.
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Vam donar suport a les persones que es van refugiar provisionalment en el camp de Tundikhel i quatre assentaments més de 
la ciutat de Katmandú, després del terratrèmol que va assotar el Nepal el 25 d’abril del 2015.

QUINES SÓN LES AMENACES?
 Estem preparats per proporcionar aigua potable a les 

persones més vulnerables i cobrir les seves necessitats 
bàsiques. Els escenaris en què donem resposta són:

Amenaces sobtades i relativament impredictibles, com ara 
erupcions volcàniques, tsunamis o terratrèmols. La nostra 
actuació se centra a enfortir les institucions i organitzacions 
locals per tal que puguin oferir una resposta adequada abans i 
després d’aquest tipus d’emergències. Aquest escenari inclou el 
desenvolupament de sistemes d’alerta i evacuació, així com la 
implementació de plans de contingència: preposicionar i coordinar 
els equips i els sistemes de resposta al terreny i corroborar 
que tot això garanteix la seguretat dels beneficiaris en futures 
emergències.

Amenaces sobtades predictibles i/o cícliques, com els monsons 
i els huracans de l’est i el sud d’Àsia, de l’Amèrica Central i del  
sud-est d’Àfrica. El treball que desenvolupem des d’Oxfam 
Intermón es basa a incidir sobre les causes estructurals de 
vulnerabilitat en els programes a llarg termini. D’aquesta manera, 
resulta més senzill estructurar la resposta a l’emergència. La 
nostra actuació se centra a enfortir els mitjans de vida de la 

població, reduir els riscos relacionats amb la salut pública i 
implementar infraestructures. A més, fem incidència política 
per donar poder a les institucions a escala local i nacional i 
aconseguir que aquestes institucions dirigeixin el seu treball 
envers el respecte al medi ambient, les millores agrícoles i la 
correcta gestió de l’aigua.

Amenaces cròniques, com les sequeres, les inundacions, 
les crisis de fam o els casos de sida a l’Àfrica. En aquestes 
ocasions, el nostre objectiu principal és enfortir els sistemes 
de mitigació i les xarxes de seguretat social dels països on 
treballem. Augmentem la qualitat de vida de la població més 
vulnerable millorant-los l’accés a l’aigua, als aliments i als serveis 
sanitaris, i implementem sistemes d’alerta d’emergències. A més, 
desenvolupem estratègies d’incidència perquè es posin en marxa 
polítiques enfocades a defensar els drets fonamentals dels més 
desfavorits i discriminats.

Per tot això, és necessari invertir recursos 
abans que es produeixi qualsevol situació 
d’emergència i disposar immediatament 
de fons quan sobrevé la crisi, per assumir 
els costos inicials de qualsevol acció, 
incloent-hi l’avaluació de danys, que 
sempre ve acompanyada d’una primera 
distribució de material humanitari a les 
poblacions afectades.

Gràcies a totes les donacions rebudes 
podem reaccionar amb el nostre fons 
d’emergències en les primeres 24 hores i 
iniciar una resposta humanitària per a les 
persones afectades, ja siguin víctimes 
d’una catàstrofe natural o estiguin 
atrapades en un conflicte.

El fons d’emergència és particularment 
necessari per poder actuar amb rapidesa 
també en les crisis “oblidades”, és a dir, les 

que tenen poc impacte mediàtic. En totes 
les intervencions treballem per garantir 
que les persones més vulnerables tinguin 
cobertes les necessitats més bàsiques, 
com ara la de l’aigua, i així evitar, entre 
altres coses, l’aparició d’epidèmies. Aquest 
fons és una de les claus per arribar-hi.

Més informació a:
www.OxfamIntermon.org/ 
emergencies
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DEL CANvI
TESTIMONIS DIRECTES

La cooperació al desenvolupament des d’una ONG com Oxfam Intermón és possible 
gràcies a la contribució dels seus socis, donants i col·laboradors. Per això és 
important que conegueu el treball que fem amb el vostre suport. Així ho expliquen tres 
col·laboradors que, gràcies al sorteig que fem cada any, van tenir l’oportunitat de viatjar 
a diferents països i conèixer alguns dels projectes en què treballem. 
Text: Lula Gómez Benito, periodista del Departament de Comunicació

PERSONES OXFAM

P edro Pablo Vázquez Martín, 
de Granada, va viatjar el 2014 
a la República Dominicana, 
una destinació que en principi 

el decebia una mica. Prejudicis. El seu 
pensament inicial era que, si li tocava 
en un sorteig conèixer el treball d’Oxfam 
Intermón, el millor era anar a un altre país. 
Potser un de més llunyà; potser un “amb 
menys resorts”, en les seves paraules. Res 
més lluny de la realitat, especialment quan 
van arribar a la frontera amb Haití, una 
de les zones del país on desenvolupem 
més projectes i que està molt lluny de les 
platges i de les fotos idíl·liques de “Curro al 
Carib”. “Què s’hi veia, allà? Misèria absoluta 
i pobresa extrema”, afirma, quelcom ben 
diferent de la seva idea inicial sobre la 
República Dominicana. 

De la seva experiència allà destaca la 
paraula “empoderament”, un terme que 
quan va viatjar-hi, fa ja gairebé quatre 
anys, se sentia menys. Després del 
periple, l’entén perfectament, en especial 
si pensa en les dones que van visitar. 
També va conèixer, in situ, la importància 
d’associar-se i va veure com fins i tot la 
població més vulnerable avança quan 
està unida. Les persones involucrades 
en el comerç just que va visitar van ser el 
millor exemple del que relata.

En un àmbit més personal, en Pedro 
Pablo subratlla que el va commoure Pedro Pablo Vázquez martín, a la República Dominicana.
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Des d’un pla més personal, destaca 
les històries de superació humana 
que van conèixer: “Vam viure grans 
emocions durant el viatge en escoltar 
testimoniatges directes de persones 
concretes, tant del patiment com de 
l’esperança. Amb mitjans relativament 
modests es poden fer tantes coses, si 
es fan bé, es persevera, s’agreguen els 
esforços de molta gent i se’n comparteix 
el resultat... La visita va ser un estímul 
enorme per a la solidaritat”. 

especialment el compromís de les 
professionals que el van acompanyar en 
el viatge: “Em van ajudar a entendre la 
situació; les moltes arestes d’un projecte 
i la complexitat d’un país com la República 
Dominicana. També em va marcar el seu 
compromís: no són funcionàries, creuen 
absolutament en allò que fan”. En Pedro 
Pablo fa una reflexió sobre la cooperació: 
“Sense això, hi hauria menys esperança. 
I si es pot aportar una mica, ja és molt. 
Una mica sempre és més que res”. 

“Em va agradar descobrir-hi la 
pluridisciplinarietat del treball que 
Oxfam Intermón fa al país: cooperació al 
desenvolupament, ajuda d’emergència, 
formació i capacitació de persones, 
comerç just, anàlisi i accions d’influència 
per al canvi estructural...”, apunta Alfons 
Calderón, de Barcelona, en relació amb el 
seu viatge al Paraguai el 2015. En destaca 
positivament el fet que els viatgers fossin 
un grup de socis i col·laboradors d’orígens 
diversos. 

Per a ell, la cooperació al 
desenvolupament s’ha de concebre com 
una relació bilateral i a llarg termini. “La 
perseverança i la presència constant són 
bàsiques perquè l’acció d’Oxfam Intermón 
doni fruits i tingui sentit. I això implica 
no defallir, tot i que les condicions siguin 
adverses, aprendre dels errors, corregir 
tot el que faci falta i comprometre’s 
per treballar conjuntament amb la 
població local per anar-la empoderant 
progressivament”, assenyala. 

Cristina Velasco, de Valladolid, va viatjar 
l’any passat a Bolívia. Coneixia el país 
(hi havia estat vint anys abans) i la va 
reconfortar veure la millora que ha viscut 
la regió en aquestes dècades, malgrat 
que encara hi queden moltes coses per 
fer. El que més li va cridar l’atenció, des 
del costat positiu, van ser els projectes 
destinats a la integració del jovent i l’alt 
grau de participació d’aquest sector en 
les activitats socials. Des del costat 
negatiu, l’altíssim nivell de violència de 
gènere que sofreixen les dones.

Per a ella, el treball d’Oxfam Intermón i 
d’altres organitzacions ajuda a millorar la 
situació de moltes persones que lluiten 
pel seu futur, “un futur tan legítim com 
el nostre”. “Fa falta molta més ajuda. 
Les persones que emprenen un negoci 
o que necessiten que la seva terra sigui 
respectada i no sigui desforestada han 
de tenir un suport no només pel que fa a 
l’assistència tècnica o econòmica sinó 
també en relació amb els aspectes legals, 
per tirar endavant i perquè el planeta no 
pateixi les terribles conseqüències de la 
desforestació de l’Amazònia”, assevera. 
Així mateix, viatjar a un país on treballa 
Oxfam Intermón va ser important per a ella 
per conèixer la qualitat humana de les 
persones que estan sobre el terreny.

Cristina Velasco, a Bolívia.

alfons Calderón, al Paraguai.
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“TENIM MANS,  
TENIM CAP...”
Això és el començament d’una frase de Dorothée Buhangare, una dona que lidera un col·lectiu 
d’associacions de dones a Burundi. La frase continua així: “Podem ser autònomes, podem 
organitzar-nos, podem tenir ingressos”. Les seves paraules resumeixen les línies de treball que 
fa anys que impulsem des d’Oxfam Intermón entre associacions de dones i feministes: lluitar 
contra la violència masclista perquè les dones se sentin capaces; facilitar el seu lideratge tant 
en el si de la família com en la comunitat; i promoure el seu accés a recursos per tal que el 
treball que fan repercuteixi en elles mateixes. Text: Cristina Niell, periodista del Departament de Comunicació

DRETS DE LES DONES

L a cooperació que desenvolupa 
la confederació Oxfam en més 
de 90 països d’arreu del món 
influeix directament en la vida 

de 19,2 milions de persones, el 55% 
de les quals són dones. Donar suport 
als col·lectius de dones i feministes i 
treballar per aconseguir una societat on 
es reconegui i es respecti el seu paper ha 
estat sempre una prioritat. Ho fem a través 
de programes específics que impulsen el 
reconeixement dels seus drets, però també 
incorporant la visió de gènere en altres 
projectes. 

El 8 de març, Dia Internacional de les 
Dones, és per a la nostra organització un 
moment important per mostrar aquest 
treball i la nostra solidaritat amb totes 
elles. Enguany, aquesta data ha estat clau 
per donar a conèixer al món què succeeix 
quan les dones s’aturen: en els llocs de 
treball, en els centres de formació... i 
també a les nostres llars. Perquè avui, 
encara, i a tot el món, són les dones les 
que porten el pes de la cura dels fills i filles 
i de familiars; una feina poc visible i no 
remunerada però imprescindible. 

GIOVANA LEMuS, CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA
El 35% de les dones del món han patit en 
algun moment violència física o sexual 
(en alguns països, el percentatge arriba al 
70%). Hi ha 200 milions de dones i nenes 
amb els genitals mutilats i 750 milions de 
noies casades abans d’arribar a ser majors 
d’edat. Les dones i les nenes són el 71% de 
les víctimes de tràfic de persones.

Giovana Lemus és coordinadora de la 
Red de la No Violencia contra las Mujeres 
en Guatemala (Rednovi), xarxa a la qual 
donem suport des d’Oxfam Intermón. 

Des de fa 17 anys, aquesta organització 
analitza els assassinats de dones al 
seu país. Han comptabilitzat i denunciat 
10.175 feminicidis.

Les denúncies per violència l’any 2015 van 
ser més de 58.000, però en el 85% dels 
casos van quedar impunes. “Necessitem 
recursos per continuar fent el nostre 
treball d’acompanyament i assessorament 
de les dones supervivents; recursos per 
fer peritatges judicials, per investigar les 
denúncies de violència i els assassinats. 
Hem d’evitar aquesta impunitat”, assegura 
la Giovana.
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 El 55% de les persones que es beneficien de la feina que fem 
contra la desigualtat i la pobresa són dones. En el cas dels 
programes específics d’impuls dels drets de les dones en són el 
62%. La resta són homes: els seus marits, els líders de les 
comunitats, els homes del seu entorn, bàsicament; en altres 
ocasions són aquells que treballen a l’Administració (polítics, 
jutges...) o que han d’atendre dones que han patit violència.

Però també són majoria les nostres sòcies; elles són el 58% 
de totes les persones que ens donen suport. I les nostres 
voluntàries: el 78%. I són majoria les dones treballadores d’Oxfam 
Intermón a Espanya: el 68%, el mateix percentatge de dones que 
hi ocupen llocs directius (encara que en els càrrecs d’alta direcció 
hi ha paritat i homes i dones ocupen els càrrecs al 50%).

Font: ONU Dones (www.unwomen.org/es/what-we-do)

Oxfam Intermón: les dones som majoria

DOROTHEE BuHANGARE, LíDER EN 
LA LLuITA CONTRA LA DESIGuALTAT 
ENTRE HOMES I DONES 
Al món, només el 23,3% dels 
parlamentaris són dones. L’any 2017 hi 
havia tan sols 11 caps d’Estat i un 18,3% 
de ministres que fossin dones.

Però Dorothée Buhangare és una líder. 
Dirigeix una organització que agrupa 
72 col·lectius de dones de tot Burundi: 
el Collectif des Associations et ONG 
Féminines du Burundi (CAFOB). Hem 
treballat amb aquesta organització en un 
programa de seguretat alimentària que té 
en compte els drets de les dones.

Una de les claus del programa ha estat 
la creació d’una escola de lideratge per 
on han passat 566 dones. L’escola ha 
servit perquè les dones coneguin millor 
els seus drets. Així, moltes d’elles van 

poder votar per primera vegada l’any 2015 
en les eleccions presidencials; i 528 van 
legalitzar els seus matrimonis, gràcies 
a la qual cosa ara tenen accés a la 
propietat de la terra, i els seus fills i filles, 
a la sanitat gratuïta.

“Si a la llar ho hem fet tot fins ara..., per 
què no havíem de poder fer coses per 
a la societat?”, argumenta la Dorothée 
valorant el paper de les dones en la vida 
pública. 

AGNES TuMYRAMYE, FENT CRÉIXER 
ELS INGRESSOS FAMILIARS 
Es calcula que les dones tenen un salari 
entre un 60% i un 75% inferior al dels 
homes i que dediquen entre dues i deu 
vegades més temps que ells a tenir cura 
d’altres persones de la família. El 47,1% de 
les dones no tenen una feina remunerada 
i, entre les que en tenen, en el 49,1% dels 
casos es tracta d’una feina precària i 
infravalorada.

Agnes Tumyramye és membre de la 
cooperativa de productors de cafè 
ugandesa Ankole Coffee Producers 
Cooperative Union (ACPCU), amb la qual 
s’elabora el cafè Tierra Madre d’Oxfam 
Intermón. Ella ha estat una de les primeres 
dones que han participat en els grups 
d’estalvi del programa de gènere que té la 
cooperativa. L’accés de les dones al crèdit 
era molt difícil a la seva comunitat i sovint 
es feia en condicions molt desfavorables. 
Pel fet de pertànyer a aquesta cooperativa, 
ara ha pogut accedir a un microcrèdit 

que li serveix per millorar la parcel·la que 
comparteix amb el seu marit.

“Al sector del cafè, les dones també estan 
discriminades. Podem plantar, regar i 
collir, però a l’hora de vendre no se’ns té 
en compte. No podem gaudir de les coses 
bones que té el cafè. Són els homes els 

que fan les vendes i obtenen els diners”, 
assegura l’Agnes quan parla en general 
del sector del cafè. Dins de la cooperativa, 
l’opinió de les dones és tinguda en compte 
i es fan les inversions que elles proposen, 
com la millora de l’equipament de l’escola 
comunitària. 
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FES UNA DECLARACIÓ  
DE LA RENDA SOLIDÀRIA 
AMB TU I AMB ELS ALTRES

RENDA SOLIDàRIA

E scaquejar-se del 
pagament d’impostos, 
per tant, perjudica 
seriosament la 

societat. Tanmateix, no tenim 
per què pagar més del que 
ens correspon per la nostra 
situació personal i laboral. Per 
a una declaració de la renda 
solidària amb tu, tingues en 
compte aquests consells: 
•	 Revisa tota la informació 

tributària abans de confirmar 
l’esborrany o presentar la 
declaració, especialment 
la teva situació personal i 
familiar.
•	 No t’oblidis de revisar 

l’apartat de deduccions i 
bonificacions, tant estatals 
com autonòmiques: 
habitatge habitual, 
deduccions familiars, plans 
de pensions i estalvi, etc.
•	 Si fas donatius a 

associacions o ONG, o 
aportacions per a persones 
amb discapacitat, també 
pots incloure’ls-hi per 
obtenir determinats 
beneficis fiscals.
•	 Hi ha altres punts que has de 

tenir en compte: despeses 
de defensa jurídica, 
pensions compensatòries 
en cas de divorci, lloguers, 
subscripcions a accions 
d’entitats de nova creació, 
etc.

La declaració de la renda, 
a més, la podem fer servir 
de diferents maneres per 
transmetre solidaritat als 
altres. Quan dones diners a 
una entitat social, no només 
ofereixes suport econòmic 
a la feina que desenvolupa 
en favor de les persones que 

viuen en circumstàncies de 
vulnerabilitat, sinó que, a més, 
gaudeixes de beneficis fiscals 
que pots tornar a invertir en 
solidaritat, si vols, de manera 
que la teva col·laboració pot 
resultar doblement positiva. 
Això sí, tingues en compte 
que, per poder beneficiar-te 
d’aquest tractament fiscal, 
les entitats a les quals facis 
arribar el donatiu han de 
complir els requisits previstos 
a la Llei 49/2002, de règim 
fiscal de les entitats sense 
finalitats lucratives i dels 
incentius fiscals al mecenatge.

POSA LA X SOLIDàRIA 
A LA DECLARACIó DE 
LA RENDA
Com dèiem en les primeres 
pàgines d’aquesta revista, 
quan facis la declaració 
de la renda pots marcar la 
casella que apareix amb el 
text “Activitats d’interès 
social”. Si ho fas, seràs tu 
qui decideixi quina serà la 
destinació d’una part dels 
teus impostos. Renunciaràs 
a fer-ho? Així, un 0,7% dels 
teus impostos es destinarà als 
programes socials que fan les 
ONG. Tingues en compte que 
a tu no et costa ni un euro, de 
manera que el resultat de la 
teva declaració serà el mateix, 
econòmicament parlant, tant 
si marques la casella com si 
no ho fas. Com pots veure, 
la X solidària és una manera 
realment senzilla de contribuir 
de forma activa i solidària.

Pagar impostos és la manera que tenim, com a 
ciutadans, de formar un fons comú amb el qual cobrir 
el cost que suposa crear i mantenir diferents serveis 
i béns públics. És així com, mitjançant l’aportació 
d’una porció dels nostres ingressos, ajudem totes les 
persones (i a nosaltres mateixos) a tenir coberta una 
part de les necessitats. Podem dir, per tant, que pagar 
impostos ens fa ser solidaris, ja que d’aquesta manera 
ajudem a mantenir diferents serveis que necessitem 
i que fem servir constantment, com ara carreteres, 
aeroports, recollida d’escombraries, pensions, 
prestacions d’atur o serveis sanitaris i educatius.
Text: Judit Saavedra Micaló, periodista voluntària del 
Departament de Comunicació

Més informació a:
bit.ly/RentaMasSolidaria
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AIXÍ ÉS COM INvERTIM  
LA SITUACIÓ DE POBRESA
Més de 200 empreses sòcies fan possible que dones emprenedores com Ana Aguilera puguin 
crear un negoci amb el qual treure endavant les seves famílies, donin ocupació a altres 
persones de la seva comunitat i, sobretot, siguin un exemple perquè altres dones del seu 
entorn se sentin empoderades per canviar la situació de desigualtat de gènere.
Text: Itxaso Ferreras, responsable del programa Inversió | Foto: Alexandre Morin-Laprise / Oxfam Bolívia

ENTITATS

L’ Ana viu en una zona 
rural de Bolívia, 
el país amb els 
nivells més baixos 

de pobresa i desigualtat de 
tota la zona de Llatinoamèrica 
i el Carib, juntament amb 
Haití. El 60% de la població 
viu en la pobresa. Aquesta 
situació és més desigual en 
les zones rurals del país, com 
ara Yapacaní, al departament 
de Santa Cruz. Ella és ara un 
exemple per a la seva comunitat 
perquè ha aconseguit prosperar 
obrint un restaurant propi on 
cuina i serveix un peix tropical 
que ella mateixa cria. 

“Una de les coses que em fan 
més contenta és que hem 
pogut donar feina a moltes 
persones. En total, són 
25 persones al llarg de tota la 
setmana”, explica amb gran 
orgull.

La situació familiar de l’Ana 
la va empènyer a liderar 
els ingressos de la seva 
família. El marit, que havia 
fet diversos intents amb 
negocis d’agricultura, va 
quedar inhabilitat a causa 
d’un accident que va sofrir 
treballant amb maquinària per 
a la collita. Aleshores l’Ana 
va agafar les regnes de la 
situació. Va tenir notícies d’una 
associació de piscicultores 
d’un peix tropical de la zona, 
que anomenen pacú; va assistir 
a una de les reunions i es va 
unir a l’associació ajudant a 
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vendre el peix. D’aquí va sorgir 
la iniciativa d’obrir el restaurant 
que avui dia és més que un 
mitjà de vida sostenible per a 
la seva família: és una empresa 
que dona treball a la zona.

GRàCIES AL SuPORT 
ECONÒMIC DE LES 
EMPRESES SÒCIES
Aquest negoci rural ha rebut 
el suport d’Oxfam Intermón 
gràcies a les empreses que 
col·laboren amb l’organització. 
Són més de 200 les entitats 
que han adoptat el compromís 
de donar suport a altres 
emprenedors, que, com ells, 
un dia van decidir engegar un 
negoci amb el qual mantenir les 

famílies i generar ocupació en 
el seu entorn. 

Amb la seva col·laboració 
periòdica des d’Oxfam 
Intermón, podem impulsar 
petites empreses rurals 
en entorns amb una gran 
desigualtat econòmica i de 
gènere en països com Bolívia, 
el Paraguai o Burkina Faso, 
entre d’altres.

GRàCIES A LA DIFuSIó DE 
LES EMPRESES SÒCIES
A més, les entitats sòcies 
mostren amb orgull que formen 
part del programa Inversió, 
per tal que, plegats, invertim 
la situació de pobresa al món. 

Ho fan mitjançant diversos 
materials de comunicació 
facilitats per Oxfam Intermón: 
un logotip del programa, un 
diploma, un distintiu, bàners 
per al seu web, etc. Però, 
sobretot, donen suport a la 
causa difonent les històries 
de les emprenedores a les 
quals, junts, estem ajudant 
a construir un futur sense 
pobresa a través de vídeos i 
informacions d’alguns dels 
negocis que estan tirant 
endavant gràcies al seu suport.

Més informació a:  
www.OxfamIntermon.org/
programainversio
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RERE L’EMPREMTA DEL 

Hi ha moltes maneres de conèixer un territori, però, sens dubte, per gaudir-ne a poc 
a poc i descobrir els seus petits detalls, la millor manera de fer-ho és passejant-hi 
a peu o amb bicicleta. I si, a més, volem tenir present la salut del nostre planeta, 
les vies verdes són una de les millors opcions. 
Text: Judit Saavedra Micaló, periodista voluntària del Departament de Comunicació

OCI SOLIDARI

U na via verda és un camí, 
asfaltat o no, pel qual 
antigament passaven els 
trens que portaven minerals 

o carbó des de les mines fins als pobles, 
i que actualment es pot recórrer a peu i 
amb bicicleta. A Espanya, les vies verdes 
estan gestionades per la Fundació dels 
Ferrocarrils Espanyols (FFE), un organisme 
que coordina i promou el desenvolupament 
d’aquesta proposta d’ecoturisme des de 
l’any 1993, inspirada en les green ways 
de Gran Bretanya i els Estats Units. Fa 
aproximadament 25 anys, a Espanya hi 
havia uns 7.600 quilòmetres de vies fèrries 
en desús; la recuperació i condicionament 
d’aquestes infraestructures ha tingut com 
a resultat una nova manera de conèixer 
el país des d’una perspectiva sostenible 
i ecològica, sense deixar de costat la 
cultural i històrica.

TuRISME SOSTENIBLE,  
SALuDABLE I ACCESSIBLE  
Aquests camins, allunyats del trànsit, 
són segurs i accessibles. Són aptes per a 
persones de qualsevol edat o capacitat 
física, ja que s’han dissenyat optimitzant 
els traçats ferroviaris: pendents suaus i 
revolts amplis que ofereixen comoditat 
i accessibilitat universal, pel fet que no 
cal fer esforços físics importants per 
recórrer-les. Així, el gran avantatge de les 
vies verdes és que permeten gaudir d’un 
turisme familiar inclusiu i saludable.

Avui dia, hi ha més de 123 vies verdes 
repartides per tota la geografia espanyola 
que contribueixen a l’oci actiu i saludable 
i promouen un canvi de mentalitat a 
favor de la mobilitat sostenible. A través 
d’aquests més de 2.600 km, es pot gaudir 
de paisatges naturals tan emblemàtics 
com la zona volcànica de la Garrotxa, a la 
província de Girona, o els boscos atlàntics 
de Guipúscoa i Navarra.

Ara que arriba el bon temps, us proposem 
deu vies verdes que podeu descobrir en 
alguna escapada de cap de setmana, o 
fins i tot a la vostra pròpia zona.

1 Via Verda del Carrilet I i II  
La primera uneix Olot amb Girona 
en 54 quilòmetres de pista de 
terra condicionada i un tram de 

pendents forts entre Amer i el Pasteral. 
La segona connecta la capital provincial 
amb les platges de Sant Feliu de Guíxols. 
Unides, aquestes dues vies ens permeten 
descobrir un recorregut preciós pel Parc 
Volcànic de la Garrotxa fins a les platges 
de la costa mediterrània.

2 Via Verda de la Terra Alta  
És un tram que recorre l’extrem 
sud català, en el qual s’han 
reconvertit vies fèrries oblidades 

des de l’any 1973. Entre ametllers i pins, 
podreu passejar pels paratges de la serra 
de Pàndols i el Parc Natural dels Ports.

3 Via Verda del Plazaola  
Les valls de Larraun i del 
Leitzaran, que uneixen terres 
de Navarra i Guipúscoa, són un 

autèntic santuari natural. Podreu caminar 
o pedalar entre els frondosos vessants de 
faigs i roures, on un petit ferrocarril de via 
estreta serpentejava incansable fins que 
va ser clausurat a mitjan segle XX. 
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Un tram de la Via Verda del Carrilet, a girona, on se celebra cada any l’Oxfam intermón Trailwalker.
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4 Via Verda del Riu Oja  
A la vora de l’Ebre neix el traçat 
d’un modest ferrocarril de via 
estreta que travessa les terres 

del nord de La Rioja. A Santo Domingo de 
la Calzada, el rectilini traçat ferroviari 
s’encreua amb un altre itinerari, no menys 
recte: el camí de Sant Jaume.  

5 Via Verda de la Senda del Oso  
Les valls de l’Oso (en els municipis 
de Proaza, Quirós, Santo Adriano 
i Teverga) han tingut una història 

marcada per la mineria. L’explotació dels 
seus rics jaciments va portar fins allà 
traçats ferroviaris que donaven sortida a la 
producció minera. En aquest camí podreu 
conèixer l’Astúries més natural.

6 Via Verda de l’Oli  
Una cobertura infinita d’oliveres i 
tretze impressionants viaductes 
metàl·lics del segle XIX són els 

principals senyals d’identitat d’aquests 
128 km d’itinerari, a les províncies de Jaén 
i Còrdova.

7 Via Verda Manacor-Artà  
Aquesta via verda se serveix de 
l’antic ferrocarril que comunicava 
l’extrem est de Mallorca. El 

resultat és un camí fàcil i segur que 
recorre l’interior de la illa, on podreu veure 
camps d’agricultura tradicional i bosc 
mediterrani.

8 Via Verda del Ferrocarril  
Basconavarrès  
Aquesta via s’ha convertit 
en un camí per a passejants i 

ciclistes disposats en una llarga i bonica 
ruta per paisatges canviants i de gran 
bellesa. En la travessia se succeeixen 
planures de cereal i muntanyes, rius i 
congosts, boscos frondosos i poblacions 
amb encant. Tot això acompanyat per un 
conjunt d’estacions, viaductes i túnels que 
componen un patrimoni ferroviari singular.  

9 Via Verda del Tren dels 40 Dies 
Diuen que aquesta via va ser 
construïda en tan sols quaranta 
dies per proveir el Madrid assetjat 

per les tropes de Franco. Avui, part del seu 
recorregut és una via d’escapament per a 
la capital de l’Estat i un passeig afable pel 
territori agrícola del sud-est madrileny.

10 Via Verda d’Alcoi 
Aquesta ruta transcorre 
entre pins i viaductes, 
sobre els vestigis de 

l’antic ferrocarril Alcoi-Alacant que donava 
sortida als productes fabrils d’aquesta 
pròspera capital. Avui es presenta com 
un recés de pau que travessa un bosc 
mediterrani en el cor del Parc Natural del 
Carrascar de la Font Roja.

Més informació a:
www.viasverdes.com
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EL MARROC, 
TERRITORI 
ARGÀNIA
Aquest oli, l’ingredient més desitjat de la cosmètica 
dels últims temps, s’extreu d’un arbre rar i escàs 
del sud-oest del Marroc. Aquí, l’elaboració de l’oli 
en cooperatives femenines ha tret de la pobresa 
milers de dones. Text: Elena del Amo, periodista

VIATGES

N o cal buscar-lo 
entre les fragants 
espècies i els 
remeis contra tots 

els mals, des de la impotència 
fins al mal d’ull, dels herbolaris 
o farmàcies berbers que 
obren les seves portes entre 
els socs de Marràqueix o per 
l’aclaparador laberint medieval 
de Fes. Tampoc en les botigues 
d’aquesta joia a la vora de 
l’Atlàntic que és la medina 
d’Essaouira. I molt menys en 
aquelles on, sovint a preu fix 
(raresa absoluta al Marroc), 
compren els seus souvenirs 
els molts nòrdics àvids de sol 
que trien la també costanera, 
tot i que més anodina, Agadir. 
L’oli d’argània es ven per tots 
els racons del país. Que sigui 
autèntic o no, ja són figues d’un 
altre paner. 

L’arbre del qual neix, Argania 
spinosa, entapissa les 
assedegades planes situades 
entre Agadir i Essaouira, i 
contribueix així a frenar l’avanç 
del desert per una zona que, 
fa vint anys, la Unesco va 
declarar Reserva de la Biosfera. 
Servir amb un te i una mica de 
mel l’oli que s’extreu de les 
seves llavors encara és un 
gest d’hospitalitat per al poble 
berber. Les dones, també des 
de temps immemorials, s’han 
valgut d’aquest oli tant per 

cuinar com per embellir-se la 
pell i els cabells. Arran que el 
1996 es va obrir per aquestes 
terres la primera cooperativa 
femenina d’oli d’argània, 
milers d’aquestes dones han 
aconseguit, a més, guanyar-se 
la vida elaborant-lo i enviar els 
fills, i les filles, a escola.

Al principi eren gairebé totes 
vídues o divorciades que, en 
absència d’un home, malvivien 
sense cap altra font regular 
d’ingressos. Ara que aquestes 
cooperatives s’han multiplicat 
com bolets, moltes continuen 
sent-ho, però també abunden 
les casades que, d’aquesta 
manera, es guanyen una 
quota crucial d’independència 
i de poder dins de les seves 
famílies. Així, la visita a una 
d’aquestes cooperatives no 
només garanteix poder adquirir 
un oli d’argània pur, sense 
gat amagat, sinó que a més 
contribueix a mantenir legions 
de dones rurals que sovint no 
tenen més recursos que el 
seu saber ancestral i la seva 
paciència.

Assegudes sobre estores 
al terra, i envoltades de 
cistells de vímet i de la 
remor dels espetecs que 
se senten quan trenquen 
amb una pedra cada ametlla 
d’argània, es consagren a 

PER SABER-NE MÉS
“Conocimientos, técnicas y 
prácticas vinculadas al erguén”
Article i vídeo sobre aquest 
patrimoni cultural immaterial, a 
ich.unesco.org

un procés tremendament 
minuciós i artesanal que 
garanteix la conservació de 
les propietats antioxidants 
d’aquest supervendes de la 
indústria cosmètica d’avui 
dia. Les destinades a aquesta 
indústria no es torraran, a 
diferència de les que serviran 
per a l’oli comestible, i hauran 
de picar-se i moldre’s, sempre 
a mà, fins a formar una 
pasta de la qual s’acabarà 
desprenent aquest or líquid 
amb tres vegades més àcids 
grassos omega-6 que l’oli 
d’oliva i més vitamina E que 
qualsevol altre del món. Faran 
falta uns 35 quilos de fruits, i 
llargues hores de treball, per 
aconseguir-ne un sol litre. 
Per aquest motiu, fins i tot en 
aquestes cooperatives on se 
n’assegura la qualitat, una 
ampolleta costa bastant més 
que els gairebé sempre menys 
purs, quan no directament 
fraudulents, que es venen als 
socs.

pros i contres
Les dones i les seves 
famílies han guanyat 

independència econòmica i 
millora de vida.

Amb l’alta demanda s’està 
mecanitzant el procés, en 

detriment de la qualitat de l’oli.

Les dones dels pobles trenquen els fruits artesanalment per treure’n les 
llavors amb què més tard es farà l’oli.
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TIERRA MADRE,
L’EQUILIBRI JUST

L’ALTRA BOTIGA

T ierra Madre és la nostra marca d’alimentació de comerç just, que ofereix 
un perfecte equilibri entre sabor, qualitat i sostenibilitat. Els productes, 
100% naturals, han estat portats directament sense intermediaris i la seva 
producció contribueix al desenvolupament comunitari de les regions on hi ha 

les productores i productors amb qui treballem. Perquè, amb petits canvis en la nostra 
compra, podem fer grans passos per modificar un sistema de comerç injust i insostenible. 
I tot això, gaudint de qualitat i del millor sabor. Vols provar-los? Entra al web i troba el punt 
de venda més proper: www.tierramadre.org

CAFÈ MOLT  
NATuRAL
Uganda, 9119, 250 g
2,69 €

PANELA DE  
GRA FI BIO 
Perú, 10245880, 500 g
2,49 € 

QuINOA  
REIAL BIO
Bolívia, 10259306, 500 g
5,89 €

RAJOLA DE 
XOCOLATA 
NEGRA BIO
São Tomé, 
10225646, 
70% cacau, 100 g
2,49 €

TE VERD BIO
Sri Lanka, 10258385, 40 g
2,49 €

“A la cooperativa, les 
dones productores 
parlem, compartim, 
debatem idees... Abans 
no teníem ocasió de 
reunir-nos, però gràcies 
al cafè hem aconseguit 
aquesta relació de 
cooperació. Estic molt 
contenta perquè els 
diners que rebo per 
aquest treball els porto 
a casa i decideixo amb el 
meu marit a què  
destinar-los.” 

AGNES NAGMARA, productora 
del cafè Tierra Madre Mujer  
a la cooperativa ACPCU 
(Uganda)
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DESENVOLuPAMENT 
COMuNITARI

COMERÇ 
JUST:

DIRECTE del 
productor

100% 
natural
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900 22 33 00
OxfamIntermon.org

Oxfam Intermón @OxfamIntermon

Foto de portada: La vida de Hira Bohara, com la 
de tantes dones al Nepal, està marcada per haver 
d’anar cada dia a buscar aigua. Camina tots els 
dies de l’any unes 14 hores carregada amb bidons 
de 50 litres per trobar-ne.  
© Abbie Trayler-Smith / Oxfam Austràlia

CONSTRUÏM UN FUTUR 
SENSE POBRESA

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. 
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