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QUAN L’AIGUA NO ÉS ALTRA COSA QUE VIDA 
A Etiòpia, un país amb 100 milions d’habitants, la inseguretat alimentària afecta 
gairebé una desena part de la població. Les recurrents sequeres, agreujades 
pel canvi climàtic, són sinònim de manca d’aigua i d’una clara disminució dels 
recursos naturals necessaris per sostenir una població que pateix fam. Hi 
treballem des de l’any 1962 com un important actor humanitari en la resposta i 
prevenció d’emergències i també en projectes que permeten a les famílies dels 
pastors nòmades diversificar els seus mitjans de subsistència, la qual cosa els fa 
incrementar els ingressos i els garanteix tenir aigua i menjar suficients.

PàGINA 4

ELS NOSTRES SOCIS 
VIATGEN AL NEPAL 
Un grup de col·laboradors ens acompanyen 
enguany al Nepal, on visitarem els programes 
de cooperació, acció humanitària, comerç 
just i campanyes que duem a terme en 
aquest país asiàtic. Tindran l’oportunitat de 
conèixer les persones que participen en els 
nostres projectes i l’equip que treballa dia 
rere dia per millorar les condicions de vida de 
les comunitats més vulnerables. 

PàGINA 20

ENERGIA SOLAR: 
INESGOTABLE I 
IMPRESCINDIBLE
Les energies renovables no només són grans 
aliades en la lluita contra el canvi climàtic, 
sinó que, a més, contribueixen a reduir la 
dependència energètica dels països. L’energia 
solar que fem servir en alguns dels nostres 
projectes humanitaris contribueix a fer que 
les poblacions més desfavorides puguin ser 
autosuficients. 

Foto de portada: El 85% 
dels pastors (homes i 
dones) de les zones més 
afectades no tenen cap 
més font d’ingressos que 
el bestiar. A causa de la 
manca de pluges, han de 
migrar a altres zones a la 
recerca de pastures.
© Kieran Doherty / Oxfam
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POSAR EL FOCuS EN EL QuE ÉS VITAL

 És dolorós aquests dies posar la mirada a 
Etiòpia i ser conscients de l’enorme dificultat 
que aquest país té per afrontar les 
conseqüències dels conflictes i el canvi climàtic 
sobre la vida de les persones. Deu dels seus 
100 milions d’habitants pateixen fam. El país 
afronta una nova sequera, en la qual moltes 
famílies passen dies i dies sense pràcticament 
res d’aigua, bevent només uns glops, sense res 
per menjar. Perden els bestiars, les collites... 
Des dels anys seixanta, estem presents en 
aquest país amb el nostre treball humanitari i de 
desenvolupament, sempre donant suport a les 
persones, famílies i comunitats perquè puguin 
aconseguir aigua, menjar i mitjans de vida. La 
immensa majoria de la gent que depèn de la 
ramaderia ha de migrar. A més, Etiòpia acull 
780.000 persones refugiades. La sequera deixa 
una empremta de mort, de malaltia, de pèrdua 
de ramats i collites. Buscar fonts d’ingrés i de 
supervivència dins de l’agricultura és la solució 
imprescindible. N’és un exemple el taller de 
quatre dies que aporta respostes a les 
necessitats principals: eines i propostes d’ús, 
cultiu d’aliments bàsics, administració de les 
collites, i com retenir la humitat. Quatre dies que 
suposen un abans i un després, amb pluja o 
sense. Això ens explica tothom que ha tingut 
l’oportunitat de participar directament en 
aquest taller i veure com la seva vida i la de les 
seves famílies canvien radicalment.

Crec fermament que lluitar contra el canvi 
climàtic és urgent, pel futur del món, que serà el 
de les nostres filles i fills. I sobretot pel present 
de milions de persones que ja pateixen els seus 
estralls, que són expulsades de les pròpies 
terres, que veuen morir el bestiar per manca 
de pastura, que no entenen què passa amb les 
pluges i el sol. Requereixen, per supervivència 
i per justícia, tot el nostre suport per poder 
adaptar-se als seus efectes. Tenen una gran 
capacitat de lluita, de resistir i canviar, però 
necessiten també la solidaritat de les societats 
que més hem contribuït a l’escalfament global 
que ara sofreixen. 

Alguna cosa semblant és el que han pogut 
veure les col·laboradores i col·laboradors que 

aquest any han tingut l’oportunitat de viatjar 
i conèixer els projectes que duem a terme al 
Nepal, un país sacsejat per un greu terratrèmol 
fa tres anys. Han compartit els reptes als quals 
ens enfrontem: com aportem aigua, sanejament 
i higiene a milers de persones; com treballem 
per fer que es redueixi la violència contra les 
dones; com canvia la vida de milers de persones 
gràcies a la dimensió d’un programa de 
desenvolupament sostenible que té presència 
a 25 ciutats; tot plegat, amb una perspectiva 
humana. Portar les persones que col·laboren 
amb nosaltres a un país com el Nepal no és tan 
sols una oportunitat per retre comptes i fer un 
exercici de transparència. És permetre entendre 
d’una manera profunda fins a quin punt tot el 
nostre treball és possible gràcies a una cadena 
de persones compromeses i actives arreu del 
món. Només així ens podem plantejar construir 
un futur sense pobresa.

Altres exemples, en aquestes mateixes pàgines, 
ens mostren la feina que fem oferint recursos 
contra un nou brot d’ebola al Congo, protegint 
les persones refugiades que pateixen la 
violència a Gaza o donant suport, a Bangla Desh, 
a famílies rohingyes que ho han perdut tot i es 
troben desorientades i espantades davant les 
conseqüències del monsó, en un territori que 
desconeixen, on no disposen de mitjans de vida; 
i també a les illes gregues, apropant-nos a les 
persones que ho passen malament, a través 
d’organitzacions que defensen la gent que 
busca refugi i els informen dels seus drets. 

En cada situació, el més important per a 
nosaltres és mobilitzar tots els col·lectius 
i institucions que hi poden col·laborar amb 
l’objectiu d’oferir solucions dignes a les 
persones. Posar el focus en el que és vital, 
comptar amb les persones i organitzacions de 
l’entorn. I, sobretot, disposar de la solidaritat 
de milers de persones. El treball humanitari 
és fonamental per a la supervivència de 
milions d’éssers humans i per això requereix el 
nostre compromís. Un compromís, permanent i 
imprescindible, amb la vida. Que és impossible 
sense el teu suport i el teu alè. Gràcies per 
mantenir-lo.
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Com narrar la desigualtat amb 
imatges? Com ajudar a crear històries 
que commoguin les persones i que 
alhora informin i aportin una mirada 
enriquidora? Fent-nos preguntes 
com aquestes, vam decidir impulsar 
la Beca de Periodisme Oxfam-FNPI 
(Fundació Gabriel García Márquez per 
al Nou Periodisme Iberoamericà), amb 
la qual, per segon any consecutiu, 
oferim la possibilitat de desenvolupar 
un treball de recerca periodística 
que cobreixi temes relacionats amb 
la desigualtat de gènere, a l’Amèrica 
Llatina o Espanya. 

Aquesta vegada, la convocatòria 
l’hem adreçat als professionals 
del fotoperiodisme, i Constanza 
Portnoy (Argentina), pel projecte 
“Discapacidad y género. Negar, 
ocultar e invisibilizar derechos es el 
delito. Garantizarlos, no”, ha estat la 
guanyadora del 2018.

Tant ella com diverses persones 
del jurat, format aquest any per les 
reconegudes Adriana Zehbrauskas, 
Claudia Daut i Silvia Omedes, 
participaran en el Festival Gabo, 
que tindrà lloc a Colòmbia la primera 
setmana del mes d’octubre.

La beca de l’any passat va 
aconseguir convocar 185 aspirants 
i va obtenir una molt bona recepció 
per part del món periodístic.

Més informació a:
bit.ly/becaFNPI_ca

Cada any, un grup de persones que donen 
suport a Oxfam Intermón viatja amb 
nosaltres per conèixer de primera mà el 
treball que duem a terme amb comunitats 
d’arreu del món per posar fi la pobresa. 
En aquesta ocasió, la destinació serà el 
Nepal.

Tres anys després del terratrèmol que 
va arrasar el país, tindran l’oportunitat 
de conèixer les persones que participen 
en els projectes que hi duem a terme, 
així com l’equip que treballa dia rere 
dia per millorar les condicions de vida 
de les comunitats més vulnerables. Al 
Nepal, Oxfam hi treballa principalment 
en dos àmbits: un programa per al 
desenvolupament sostenible amb 
presència a 25 ciutats i un programa 
humanitari centrat en l’aigua, el 
sanejament, la higiene, la seguretat 
alimentària i els mitjans de vida.

Durant els primers dies de recorregut 
pel Nepal, els guanyadors del sorteig del 
viatge (Miguel Ángel, Graciela, Yolanda, 

Francisco Manuel, María Ángeles, Andrea, 
Juana i Isabel), després de reunir-se amb 
l’equip d’Oxfam al país, visitaran projectes 
per reduir la violència envers les dones i 
nenes i coneixeran algunes cooperatives 
de comerç just a les quals donem suport, 
a Nepalgunj, Nuwakot i Katmandú. En la 
segona part del viatge, els programes 
protagonistes seran els que vam dur 
a terme després del terratrèmol de fa 
tres anys a Fakhel, Makwanpur i Markhu, 
on continuem treballant en aigua i 
sanejament.

Durant els propers dies tindrem 
l’oportunitat de conèixer les seves 
impressions i les experiències viscudes 
durant un viatge que els viatgers 
acostumen a definir com una vivència 
enormement emocionant i reveladora.

Més informació a:  
www.OxfamIntermon.org/
viatgecollaboradors

ELS NOSTRES COL·LABORAdORS 
VISITEN EL NEPAL

BECA OXFAm-
FNpi 2018, 
FOTOPERIOdISmE 
PER NARRAR LA 
dESIGuALTAT

NOTíCIES OXFAm
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Amb aquesta frase de Lewis Carroll, 
Bibiana Mota, integrant de l’equip Step 
by Step al Trailwalker d’Euskadi, resumia 
la que per a ella i el seu equip seria la 
primera participació en la prova basca. 

Col·laboren pel repte solidari, per 
aconseguir amb el seu esforç millorar la 
vida de moltes persones que cada dia 
han de recórrer una mitjana de 5 km per 
obligació (i no per lleure) per aconseguir 
aigua en països com el Txad, Burkina 
Faso o Libèria. A més, durant mesos 
organitzen mercats solidaris, dinars i 
fins i tot loteries especials amb l’objectiu 
de recaptar els diners necessaris per 
participar en aquest esdeveniment que 
suma solidaritat i esport.

En aquesta edició hem estrenat nova prova 
a Madrid, amb un recorregut de 50 km que 

amplia les opcions de participació. També 
cal destacar que ha estat una dona la 
primera persona que ha creuat la meta 
dels 100 km a Euskadi. Any rere any ha 
anat augmentant la participació femenina i 
creiem fermament que continuarà creixent. 
Si algú en sap, de superar barreres i límits, 
són les dones.

Entre les tres edicions del Trailwalker, 
enguany hem recaptat un total 
de 665.613,94 €. I, de les gairebé 
2.000 persones que van prendre la 
sortida, el 82% van creuar la meta, totes 
elles baldades però amb un somriure 
enorme a la cara. I això significa que, si 
t’entrenes i en tens ganes, tu també pots 
aconseguir-ho!

Més informació a:  
trailwalker.OxfamIntermon.org/ca

Una gran part de les activitats 
desenvolupades per Oxfam Intermón 
no serien possibles sense l’ajuda dels 
Trans4mers, que són els nostres més de 
1.730 voluntaris i voluntàries. Es tracta 
de persones que van decidir contribuir, 
en la mesura de les seves possibilitats, 
a la tasca de transformar el món. I per a 
això van triar alguna d’aquestes quatre 
opcions: 

Trans4mers del comerç just, que des de 
les nostres botigues donen suport a grups 
productors i sensibilitzen la població sobre 
el consum responsable. És una oportunitat 
real per desenvolupar habilitats, 

transmetre coneixements i adquirir 
experiència en la gestió d’una botiga.

Trans4mers de la segona mà, a les 
botigues Segona Oportunitat, que 
són una font d’ingressos per finançar 
projectes i programes de cooperació i 
ajuda humanitària. Aquestes botigues 
s’autoproveeixen gràcies a les donacions 
de roba i accessoris i estan gestionades 
per un equip voluntari.

Trans4mers de l’activisme, que impulsen a 
les seves ciutats les campanyes i causes 
de l’organització a través d’iniciatives i 
activitats de sensibilització (recollida de 

signatures, xarxes socials, cinefòrums, 
festivals, etc.), el diàleg amb els governs 
locals i la col·laboració amb altres agents 
socials. 

Trans4mers a l’oficina, que són persones 
amb competències específiques i molt 
d’entusiasme que col·laboren en diferents 
departaments, com ara Recursos Humans, 
Màrqueting, Comunicació, Informàtica, 
Comptabilitat, etc.

Pots ampliar informació i veure les 
possibilitats de voluntariat que hi ha a la 
teva ciutat a:
www.OxfamIntermon.org/voluntariat

BuSQuEm TRANS4mERS, PERQuÈ 
EL CANVI COmENÇA EN Tu

“uN dELS SECRETS dE LA VIdA ÉS QuE EL QuE REALmENT  
VAL LA PENA ÉS ALLÒ QuE FEm PELS ALTRES”
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NOTíCIES móN

El passat mes de maig, Oxfam Intermón 
va condemnar els assassinats d’almenys 
58 manifestants a Gaza i va demanar a 
la comunitat internacional que prengués 
mesures enèrgiques i urgents per posar 
fi a la violència i garantís la moderació 
de totes les parts. Els assassinats s’han 
d’investigar, de forma independent, per 
qualsevol violació dels drets humans.

L’ocupació d’Israel afecta directament tots 
els aspectes de la vida quotidiana dels 
4,8 milions de palestins i palestines que 
viuen a Cisjordània, Jerusalem Est i Gaza 
(Territori Palestí Ocupat). Gairebé una quarta 
part dels habitants viuen per sota del llindar 
de la pobresa. Les perspectives de feina i 
de tenir una vida segura i saludable sota 
l’ocupació israeliana són molt limitades.

El bloqueig israelià, que ja dura deu 
anys, ha causat el col·lapse de les 
infraestructures i els serveis i ha provocat 
una crisi humanitària que afecta gairebé 
dos milions de persones, la majoria 
refugiades, que han quedat atrapades 
a Gaza, moltes d’elles separades de les 
seves famílies.

I és que el 50% de la població del Territori 
Palestí Ocupat depèn de l’ajuda per 
sobreviure, pràcticament sense accés a 
serveis socials bàsics i oportunitats.

EL NOSTRE TREBALL
Treballem al Territori Palestí Ocupat i Israel 
des de la dècada del 1950, i des dels anys 
vuitanta hi tenim una oficina de país. 

Col·laborem amb diverses organitzacions 
aliades per ajudar les comunitats a 
preservar o aconseguir mitjans de vida 
i garantir que tinguin accés a aigua i 
aliments, i també a l’educació. 

Responem a la crisi humanitària actual i 
contribuïm a construir una societat civil 
forta per tal que s’hi respectin els drets 
humans i perquè les comunitats puguin 
participar en la presa de les decisions que 
els afecten.

A Gaza, proporcionem menjar, aigua i 
sanejament a 258.000 persones.

Més informació a:  
bit.ly/crisigaza

VIOLÈNCIA A GAZA
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Les pluges monsòniques que han caigut en els camps de 
refugiats rohingyes de Bangla Desh durant els últims mesos han 
causat centenars d’esllavissaments que han fet malbé més de 
3.300 refugis.

Centenars de milers de persones viuen en refugis temporals 
situats en turons de fang que estan completament desproveïts 
d’arbres i plantes, la qual cosa fa que siguin molt més vulnerables 
als esllavissaments. La situació és crítica.

Els refugiats s’haurien pogut preparar per als greus impactes 
d’un monsó a les seves llars, a Myanmar, però ara, després que 
s’han vist obligats a fugir a Bangla Desh, no han tingut més remei 
que bregar amb el clima. La majoria provenen de petits pobles on 
saben com respondre davant les inclemències. Però en aquests 
moments viuen en una gran ciutat de tendes de campanya, 
desorientats i espantats, i sense els coneixements ni els 
recursos necessaris per sobreviure en aquest entorn nou.

Una enquesta que va dur a terme Oxfam Intermón abans 
del començament de la temporada del monsó, que dura 
aproximadament del juny al setembre, va treure a la llum que més 
de la meitat d’aquestes persones no estaven preparades per a les 
inundacions, els esllavissaments i les malalties que acompanyen 
el clima monsònic.

EL NOSTRE TREBALL
Disposem d’un equip professional de 160 persones sobre el 
terreny. Tenim bombes d’aigua d’emergència, latrines i kits 
d’higiene a punt per ajudar a reduir la propagació de malalties 
mortals com el còlera després de les pluges.

En col·laboració amb Nacions Unides, estem treballant 
en el “megacampament” d’Ukhia. Allà estem construint 
infraestructures d’aigua i sanejament més segures en dues de les 
cinc zones noves i també latrines noves, més duradores que les 
que es van instal·lar de manera precipitada i provisional, i pous 
amb canonades profundes, perquè no es puguin contaminar amb 
les aigües subterrànies brutes.

Al campament del sud de Teknaf, hi hem construït una gran planta 
de tractament d’aigües subterrànies que proporcionarà prop de 
350.000 litres d’aigua potable al dia.

Continuarem al costat de totes aquestes persones per seguir 
salvant vides.

Més informació a:  
bit.ly/RefugiatsRohingya

L’IMPACTE DEL MONSÓ EN ELS  
CAMPS DE REFUGIATS ROHINGYES
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TRENCAR MOTLLES MASCLISTES 
PER PREVENIR LA VIOLÈNCIA 
CONTRA LES DONES 
A l’Amèrica Llatina, ser dona és perillós per una qüestió de gènere. Ho diuen les 
estadístiques: cada cinc hores és assassinada una dona com a conseqüència de 
la violència masclista. El jovent té la clau per trencar aquesta manera de pensar.
Text: Damaris Ruiz, coordinadora de drets de les dones per a Oxfam a l’Amèrica Llatina i el Carib, i Belén Sobrino, 

assessora sènior de gènere a Oxfam Intermón

INFORmE

A l’Amèrica 
Llatina i el Carib, 
1.831 dones van 
ser assassinades 

l’any 2016 pel fet de ser 
dones i tres de cada deu han 
estat víctimes de violència 
masclista al llarg de la seva 
vida. Des de la dècada del 
1990, els països d’aquesta 
regió han adoptat lleis 
nacionals per a la protecció 
de les víctimes de la violència 
masclista però cal avançar 
molt més per posar fi a aquest 
tipus de violència que l’OMS 
qualifica de “pandèmia”. 
Actualment, setze països 
llatinoamericans i caribenys 
disposen de lleis contra la 
violència envers les dones i 
quinze han avançat tipificant 
el feminicidi en les seves 
legislacions. 

Cal prevenir i erradicar la 
violència masclista. I per 
a això, un dels reptes 
primordials és transformar 
els imaginaris i normes 
socials nocius, com també 
assumir que les creences i 
comportaments construïts 
en clau masclista, sexista i 
racista són una part de les 
causes estructurals de les 
desigualtats que alimenten les 
violències contra les dones.

L’informe “Rompiendo moldes: 
transformar los imaginarios 
y normas sociales para 
eliminar la violencia contra las 
mujeres”, fet per Oxfam a partir 
de 4.731 enquestes, 47 grups 
focals i 47 entrevistes en 
profunditat, analitza els 
estereotips sobre aquest 
tema entre la població de 15 a 
25 anys de Bolívia, Colòmbia, 
Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Hondures, Nicaragua i la 
República Dominicana.

Aquest treball estudia les 
creences i comportaments 
més arrelats en la població 
jove i aporta evidències que 
ens permeten afirmar que, si 
realment volem avançar en el 
dret de totes les dones i nenes 
a una vida lliure de violències, 
cal transgredir i qüestionar les 
creences i els comportaments 
que configuren els imaginaris i 
les normes socials masclistes.

Els resultats de la nostra 
investigació, duta a terme 
entre els mesos de març i juliol 
del 2017, són preocupants. El 
56% dels homes i el 48% de 
les dones de 20 a 25 anys 
afirmen que coneixen casos 
de violència soferts per 
amigues seves durant els 
darrers 12 mesos, la qual 
cosa mostra l’alta prevalença 

“Les dones 
s’acostumen que els 
peguin i defensen 
els qui els peguen... 
Aleshores és millor 
no ficar-s’hi” (home, 
Bolívia)

d’aquesta problemàtica 
entre la població jove. A més, 
l’amenaça de mort com una 
de les causes per les quals 
una dona no abandona una 
relació violenta és alarmant: 
6 de cada 10 joves enquestats 
creuen que les dones no 
surten de les relacions de 
parella violentes perquè els 
homes les amenacen amb 
matar-les, mentre que 5 de 
cada 10 opinen que les dones 
consideren que la violència a 
què són sotmeses és normal.

NORmAL?
Aquest és un dels grans 
problemes: la normalització 
de la violència, que amara els 
nostres discursos, les nostres 
converses, les nostres maneres 
de relacionar-nos, i també les 
fonts de coneixement massiu 
i les polítiques públiques. 
Aquesta normalització, 
alimentada per creences 
i comportaments, està 
fortament arrelada no només 
entre el jovent sinó també en 
les institucions públiques i en 
els nostres cercles familiars 
i socials, i es reforça des 
de les nostres pràctiques 
quotidianes.

La normalització de la violència 
arriba al punt que, si un amic 
pegués a la seva parella, 

el 86% de les persones no 
hi intervindrien. És més, el 
25% consideren que no és 
assumpte seu si l’agressió es 
produeix en un espai públic, 
com ara el carrer, un parc o 
una discoteca. La situació de 
Nicaragua és alarmant: 4 de 
cada 10 nois de la mostra 
saben que un amic pega a la 
seva xicota. A la República 
Dominicana, 3 de cada 10 joves 
assenyalen que els seus amics 
peguen a les seves parelles 
dones.

Malgrat que el 84% de les 
dones i homes joves creuen 
que la violència envers les 
dones és producte de les 
desigualtats, no pensen 
que solucionar el problema 
està dins del seu àmbit 
d’actuació. El 67% creuen 
que la disminució de les 
conseqüències del masclisme 
és responsabilitat dels estats.
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“Cada dona com a tal, 
encara que no tingui 
fills, és una mare per 
a mi” (dona, Cuba)

 Oxfam treballa des de fa aproximadament 20 anys en 
l’erradicació de la violència masclista, mitjançant programes 
específics i campanyes. Fa un parell d’anys ens vam sumar a la 
campanya Prou! Posem fi a la violència envers les dones i les 
nenes, que posa el focus en les dones i homes de 15 a 25 anys i 
en la transformació dels imaginaris i normes socials que 

reprodueixen les violències contra les dones. Aquesta campanya 
s’implementa en vuit països de la regió (Bolívia, Colòmbia, Cuba, 
El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua i la República 
Dominicana) des del lideratge d’organitzacions feministes i de 
dones, joves activistes i Oxfam. 

El nostre treball contra la violència masclista 
a l’Amèrica Llatina i el Carib

Aquesta indiferència davant 
la violència és encara més 
preocupant quan es constata 
que gairebé el 62% dels 
homes joves de la regió (de 
15 a 19 anys) justifiquen la 
violència sexual pel consum 
d’alcohol en els homes; així 
mateix, el 72% culpen les 
dones de les agressions per la 
roba que fan servir.

En l’àmbit de la sexualitat, 
també hi ha una creença 
altament normalitzada sobre 
el plaer i el desig sexuals; el 
87% del jovent de 15 a 25 anys 
creu que els homes tenen un 
desig sexual més gran que 
les dones, amb la qual cosa 
consideren que aquestes són 
éssers sense capacitat de 
sentir desitjos ni plaer o que 
en tenen un gaudi disminuït en 
comparació del desig masculí. 
Alhora, el 61% de les dones 

i homes de la nostra mostra 
afirmen que els seus amics 
homes s’enutgen si la seva 
parella no vol tenir relacions 
sexuals.

A més a més, és molt alt el 
percentatge de persones 
que neguen la capacitat de 
decisió de les dones sobre el 
seu propi cos: el 72% de les 
dones i homes de 15 a 25 anys 
consideren que és incorrecte 
que una dona interrompi un 
embaràs no desitjat. Així 
mateix, segons la nostra 
mostra, el 77% de les dones i 
homes joves estan d’acord que 
totes les dones haurien de ser 
mares. A Bolívia, per exemple, 
hi trobem que el 61% dels 
homes de 20 a 25 anys creuen 
que quan una dona surt a 
treballar, els seus fills i filles 
sofreixen un abandonament.

justícia de les dones víctimes 
de violència i assegurar 
pressupostos reals orientats a 
crear capacitats en les nostres 
institucions i en el funcionariat. 
I, d’altra banda, cal treballar 
per no revictimitzar les 
persones que sofreixen la 
violència i contribuir amb nous 
missatges i coneixements a la 
transformació dels imaginaris 
i normes socials nocius que 
perpetuen, normalitzen i 
deixen impune la violència 
que pateixen milers de dones 
i nenes en aquesta regió. És 
urgent que fem un important 
escrutini personal i col·lectiu i 
ens qüestionem les creences 
i els comportaments que ens 
han inculcat des de ben petits.

Més informació a:
bit.ly/ViolenciasMachistas

Organitzacions de dones i feministes manifestant-se per la despenalització de l’avortament a la república Dominicana.

És important destacar 
que també s’identifiquen 
creences que podrien marcar 
rutes alternatives per a la 
resignificació de creences i 
comportaments analitzats. Una 
d’aquestes creences és que la 
violència contra les dones és 
producte de la desigualtat de 
gènere: el 88% de les dones 
i el 77% dels homes així ho 
assenyalen.

En conclusió, hem de celebrar 
els avenços legislatius però 
també cal continuar exigint als 
nostres governants l’aplicació 
de les lleis, garantir l’accés a la 
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CONSum RESPONSABLE

LA ROBA 
QUE PORTES 
PARLA DE TU
“Made in India.” “Made in Bangladesh.” “Made in Vietnam.” “Made in China”... Això 
és el que diuen la majoria d’etiquetes de la roba que tenim. A priori, no hauria de 
ser res negatiu, però sovint, darrere d’això, s’amaga una història de precarietat 
i explotació. Malgrat la globalització, Occident està desconnectat d’aquesta 
realitat. Es considera que la roba la fan les màquines, no pas les persones. La 
veritat és, però, que els pantalons que tens al teu armari han hagut de recórrer 
un llarg camí (i passar per moltes mans) fins a arribar-hi. Per produir-los, ha 
estat necessari recollir la matèria primera, filar-la, cosir-la, empaquetar-la i 
enviar-la a l’altra punta del planeta: casa teva.  
Text: Judit Saavedra, periodista del Departament de Comunicació

H em conegut moltes històries 
d’abusos de drets humans en 
la indústria tèxtil. Una de les 
més colpidores va ser la de 

l’esfondrament de l’edifici de tallers de 
Rana Plaza a Bangla Desh l’any 2013. Amb 
el que va passar allà, no només va caure 
l’immoble, sinó també moltes benes dels 
ulls a Occident. Com a conseqüència de 
la mort de més d’un miler de persones 
es va generar un moviment global de 
preocupació sobre com s’elabora la roba 
que vestim en el nostre dia a dia. Un 
corrent que segueix actiu i del qual des 
d’Oxfam Intermón participem amb diverses 
iniciatives: botigues de comerç just, 
botigues Segona Oportunitat i suport a 
organitzacions locals.

Amb cadascun dels nostres actes 
de consum sustentem una forma de 
producció i beneficiem empreses que 
pot ser que estiguin contribuint a l’abús 
social, mediambiental, econòmic, laboral 
i/o polític. Per això és tan important que 

a l’hora de comprar ho fem d’una manera 
conscient i crítica. 

Onze de les cinquanta persones més 
riques del món estan relacionades amb la 
indústria de la moda i la venda al detall, 
d’acord amb la llista Forbes del 2017. 
Precisament, algunes d’aquestes marques 
de roba confeccionen les seves peces en 
països asiàtics on la mà d’obra és més 
barata, com per exemple el Vietnam. El 
cost humà és alt: els treballadors de les 
fàbriques de roba hi treballen sis dies a 
la setmana, sovint per menys d’1 dòlar 
(0,86 euros) l’hora. Ho fan sota pressió, per 
aconseguir els objectius diaris, i acaben 
per fer moltes hores, gairebé sense 
descansos ni permisos d’absència. En 
aquest país asiàtic, milions de persones 
es desplacen de les zones rurals a les 
àrees urbanes per trobar-hi una feina 
més ben pagada i poder ajudar les seves 
famílies. Aproximadament el 35% de les 
dones migrants acaben treballant dia i nit 
en empreses manufactureres, molt sovint 

els treballadors i 
treballadores de 
rajlakshmi Cotton 
mills, a Kolkata, 
Índia, produeixen 
peces de roba de la 
marca Veraluna, que 
venem a les nostres 
botigues de comerç 
just.
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en les fàbriques tèxtils on es produeix la 
roba que nosaltres portem habitualment. 
Tot i així, però, no guanyen prou diners per 
donar a les famílies l’ajuda desitjada.

És el cas de la Lan, que fa 1.200 parells 
de sabatilles cada dia, però que amb el 
sou que guanya no podria permetre’s de 
comprar-se’n ni tan sols un parell. És un 
fet ben paradoxal, si tenim en compte 
que les cinc empreses de roba més grans 
del món van pagar als seus propietaris 
un total de 6,9 bilions de dòlars (gairebé 
6 bilions d’euros) el 2016. Amb una tercera 
part d’aquesta quantitat n’hi hauria prou 
per assegurar un salari digne a tots els 
treballadors del sector tèxtil del Vietnam, 
ja que, de mitjana, un CEO d’una de les cinc 
millors companyies mundials d’aquest 
sector necessita aproximadament 11 dies 
per guanyar el que guanya un treballador 
vietnamita en tota la seva vida.

Perquè els treballadors i treballadores 
del Vietnam, com la Lan, tinguin unes 
condicions de vida millors, a Oxfam 
Intermón treballem amb socis locals 
que els ofereixen assessorament legal i 
informació sobre els seus drets laborals. 

A l’Índia, treballem amb els grups 
productors Creative Handicrafts i 
Rajlakshmi Cotton Mills (d’aquests 
dos grups són les peces de roba de la 
marca Veraluna que venem a les nostres 
botigues). La primera és una ONG de 
comerç just que lluita per proporcionar un 
mitjà de vida a les dones marginades que 
habiten els slums de Mumbai. La segona, 
una societat de Kolkata que elabora i 

exporta productes de cotó orgànic i de 
comerç just amb l’objectiu de millorar les 
condicions de vida dels petits camperols 
del cotó.

uNA SEGONA OPORTuNITAT
En una xerrada que va fer en una de les 
nostres botigues Segona Oportunitat de 
Madrid, la periodista i escriptora Brenda 
Chávez va parlar sobre les formes més 
fàcils de consumir moda d’una manera 
responsable. L’autora del llibre Tu consumo 
puede cambiar el mundo va explicar com 
podem transformar la societat i el medi 
ambient mitjançant els nostres diners i el 
nostre consum.

Precisament, les botigues Segona 
Oportunitat d’Oxfam Intermón són una 
font d’ingressos per finançar projectes i 
programes de cooperació i ajut humanitari 
que contribueixen a millorar les condicions 
de vida de milers de persones. Aquestes 
botigues, que van néixer l’agost del 2013, 
s’autoproveeixen gràcies a la donació de 
roba i estan gestionades per un equip de 
persones voluntàries.

El seu nom reflecteix la segona oportunitat 
que es dona a la roba que ja no fem 
servir, com també a les persones que 
tindran accés a una vida millor gràcies a 
la col·laboració de tothom. A més, amb 
aquest gest, contribuïm a reduir els 
residus tèxtils i a conscienciar sobre la 
importància de reciclar i reutilitzar.

Actualment, tenim vuit botigues Segona 
Oportunitat: dues a Barcelona, tres 
a Madrid, dues a València i una a Elx. 

Amb aquests establiments apostem per 
reduir l’impacte mediambiental de la roba 
que portem. No n’hi ha prou que les grans 
marques facin col·leccions sostenibles; és 
imprescindible reduir la producció. I això 
només serà possible si la demanda ho 
exigeix: hem de consumir menys.

En l’informe d’Oxfam “Premiar el treball, no 
la riquesa” posem de manifest que el 82% 
de la riquesa mundial generada durant 
l’any 2017 va anar a parar a les mans de 
l’1% més ric del planeta, mentre que el 
50% més pobre (3.700 milions de persones) 
no se’n va beneficiar en absolut, d’aquest 
creixement. És a les nostres mans, i 
al nostre armari, començar a capgirar 
aquesta situació.

Els nostres actes defineixen els nostres 
valors i la petjada que deixarem al món. 
Mitjançant el consum responsable podem 
promoure una economia humanitzada, 
alleujar el canvi climàtic i reduir la bretxa 
social en benefici del bé comú. Sabem 
que canviar la nostra manera de vestir 
per canviar el món no és pas una tasca 
fàcil, perquè sovint requereix un esforç 
i uns costos extres que no són senzills 
d’assumir. No obstant això, ho podem 
aconseguir progressivament amb els 
nostres gestos i les nostres decisions 
diàries. Què t’agradaria que reflectís 
l’etiqueta de la teva roba?

Més informació a:
www.OxfamIntermon.org/
SegonaOportunitat
www.OxfamIntermon.org/ComercJust

Una de les nostres 
botigues segona 
Oportunitat de 
madrid. entre altres 
coses, aquestes 
botigues ens 
serveixen per 
finançar projectes 
i programes de 
cooperació i ajuda 
humanitària.
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“És indispensable  
canviar els nostres 
hàbits de consum”

“Tu tens l’opció  
de decidir”

 Emilia d’Agostino (a la dreta, en la foto amb Brenda Chávez) és 
sòcia d’Oxfam Intermón des de fa temps, i fa dos anys i mig que és 
voluntària de les botigues Segona Oportunitat (concretament, en 
gestiona el perfil de Facebook).

Com a voluntària, què et va semblar tenir la presència d’Álex 
Gadea en la inauguració d’una de les botigues Segona Oportunitat 
d’Oxfam Intermón de Madrid i de Brenda Chávez en la xerrada 
posterior?
La inauguració va ser emocionant i estimulant alhora. Va ser una 
gran satisfacció compartir la nit amb els companys i companyes 
voluntàries i els responsables de l’equip de botigues Segona 
Oportunitat i d’Oxfam Intermón. Em va alegrar molt la presència 
d’Álex Gadea, a qui admiro com a actor, i particularment el fet de 
trobar en ell un company de camí en l’activisme per a la igualtat. 
La inauguració la recordo com una tarda d’alegria i energia positiva 
compartida. També va ser molt especial per a mi la xerrada que va 
fer la Brenda Chávez a la botiga, perquè ens uneixen una amistat i 
una trajectòria comuna en el món de la comunicació; l’admiro pel 
seu desenvolupament professional en favor de la defensa del medi 
ambient i, especialment, per la difusió de l’impacte que té el nostre 
consum.

Quina importància té el consum responsable?
El consumisme desenfrenat dels últims anys està tenint 
conseqüències serioses sobre el medi ambient i té la base en 
uns mecanismes d’injustícia social i laboral que cada dia més 
es demostren, a banda d’injusts, insostenibles. Per tant, és 
indispensable, no només important, que canviem els nostres 
hàbits de consum, incloent-hi el malbaratament alimentari, l’ús 
del plàstic, etc. Especialment, la indústria de la fast fashion ens ha 
portat a una producció i un consum desmesurats. La indústria tèxtil 
és el segon sector més contaminant actualment. Podem aportar el 
nostre gra de sorra consumint amb moderació, premiant el comerç 
just i apostant per la reutilització de la roba; i ho fem si permetem 
que les peces tinguin una segona oportunitat i donem les que ja no 
fem servir: “la peça més sostenible és la que ja existeix”.

 Álex Gadea és un actor espanyol que ha participat en 
diverses sèries d’èxit, entre les quals El secreto de Puente Viejo i 
Tiempos de guerra. Té una gran sensibilitat envers molts dels 
temes que treballem i des de fa uns anys col·labora amb Oxfam 
Intermón, sumant-se a diverses campanyes a nivell particular i 
també de manera pública.

Ens vas acompanyar en la inauguració d’una de les nostres 
botigues Segona Oportunitat de Madrid. Com la vas viure?
Crec que la inauguració d’una nova botiga d’Oxfam és un èxit, 
respon a l’esforç de molta gent i demostra una conscienciació 
de la necessitat d’un altre tipus de consum. Ser-hi allà, envoltat 
de gent que ho fa possible, va ser molt gratificant, sobretot 
perquè implica la certesa de saber que estàs col·laborant 
directament amb altres causes de desenvolupament humanitari 
que són necessàries. 

Per què és important que entre tots consumim d’una forma 
responsable?
Estem obligats a consumir, però això es pot fer de moltes 
maneres. La possibilitat de consumir sabent que estàs ajudant 
en tasques d’ajuda humanitària, cooperació amb comunitats 
desateses, etc., fa que aquest consum en concret tingui al 
darrere un valor important.

Si tinguessis al davant una persona jove que no es planteja 
deixar de consumir roba de les grans marques, què li diries per 
convèncer-la i que abandonés la fast fashion?
Li explicaria el que implica el consum responsable i el que hi 
ha al darrere. Crec que és una qüestió d’equilibri. La majoria, 
per sistema i pel mercat, consumim grans marques, però quan 
coneixes altres alternatives tens l’opció de triar i saber a què 
destines els teus diners i el teu esforç. La informació és poder i 
et permet decidir. De ben segur que un percentatge alt de joves 
comencen a valorar-ho una vegada que estan assabentats 
d’aquesta possibilitat.
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ETIÒPIA

ETIÒPIA VIU UNA 
SEQUERA QUE 
OFEGA LA POBLACIÓ

La contínua manca de pluja asfixia un país 
acostumat des de fa anys a mirar al cel, a veure si 
porta aigua, que no es altra cosa que vida.   
Text: Lula Gómez, periodista del Departament de Comunicació    

Fotos: Kieran Doherty / Oxfam
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La mako i en mahamud, el 
seu marit, viuen a la regió 
somali d’etiòpia. treballem 
en aquesta zona ajudant les 
famílies a diversificar les 
fonts d’ingressos i a generar 
cultius més resistents a les 
sequeres.
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L’agricultura com a 
nova font d’ingressos 

és una de les 
solucions perquè els 

nòmades d’etiòpia 
puguin tenir una 

vida digna. 

L es històries de guerra 
sovint ens cansen 
perquè sempre 
parlen del mateix: 

misèria, fam, por, morts, ferits, 
bombardejos, desesperança... 
El relat és sempre molt 
semblant, ja sigui d’una crònica 
de la guerra de Síria d’aquest 
any o de la campanya dels 
Cent Dies, el 1815. Passa una 
cosa semblant amb les crisis 
de fam i les sequeres: dia rere 
dia, la història és molt similar, 
la de milers de dones i homes 
que no tenen res per menjar 
durant dies, gairebé sense 
aigua i amb jornades que se’ls 
fan eternes, en les quals amb 
prou feines poden beure’n uns 
glops; i el més terrible és que la 
crònica del mes següent serà 
gairebé idèntica, com les de les 
guerres.

Aquest és el conte d’Etiòpia, 
un país amb 100 milions 
d’habitants on la inseguretat 
alimentària afecta gairebé una 
desena part de la població. 
I malgrat que la crònica de la 
fam s’explica per milions de 
persones des de fa anys, la 
història ens sona pràcticament 
igual i fem poc cas a aquest 
10% d’etíops que es queden 
sense poder menjar. D’aquest 
total, uns 6 milions són nens i 
700.000 es troben molt a prop 
de la inanició. La recurrent 
sequera, agreujada pel 
canvi climàtic, és sinònim 
de manca d’aigua i, per tant, 
d’una clara disminució dels 
recursos naturals necessaris 
per mantenir una part de la 
població, que s’asseca per 
culpa de la fam.

I, com en els conflictes 
armats, la gent fuig de la 
mort, ja sigui sota les bombes 
o per no rendir-se davant la 
fam, i busca un altre lloc on 
sobreviure. El febrer del 2017, 

a Etiòpia hi havia al voltant de 
780.000 persones refugiades, 
la qual cosa la situa entre 
els països africans que més 
persones refugiades reben. 
N’hi ha prou a dir que el 85% 
dels pastors de les zones més 
afectades no tenen cap altra 
font d’ingressos que la seva 
habitual, per la qual cosa es 
veuen obligats a migrar a la 
recerca de noves pastures. 
Una vegada més, l’escassetat 
d’aliments i d’aigua es veu 
directament relacionada amb 
l’augment dels desplaçaments, 
fet que eleva la pressió a les 
zones on reben aquestes 
persones. 

Des del 1962, abans de la crisi 
de fam de començaments 
dels anys setanta, Oxfam 
és present en aquest país 
africà com un important 
actor humanitari pel que fa 
a la resposta i a la prevenció 
d’emergències i també en 
projectes que permeten a les 
famílies dels pastors nòmades 
diversificar els mitjans de 
subsistència, cosa que 
els permet incrementar els 
ingressos i els garanteix tenir 
prou aigua i menjar. Durant 
aquests 18 mesos de sequera, 
hem donat suport a més de 
750.000 persones.

El 85% dels pastors 
de les zones més 
afectades no tenen 
cap altra font 
d’ingressos que la 
seva habitual, per la 
qual cosa es veuen 
obligats a migrar
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i altres aliments, com ara les 
mongetes, per mantenir vius 
els animals, que fins aleshores 
eren la seva única font 
d’ingressos. 

Dia 3. El tercer dia, en Barkad 
va aprendre a administrar la 
seva collita (com preparar 
les llavors, com sembrar-les, 
com espaiar diligentment 
cada planta) i va ser format 
en tècniques per cobrir la 
superfície amb pastura seca 
amb l’objectiu de retenir-hi 
la humitat de les llavors i 
aconseguir així que puguin 
germinar ràpidament. Dit d’una 
altra manera, va aprendre a 
prosperar.

Dia 4. El quart dia se’l va 
ensenyar com i quan fer 
farratge de qualitat per al 
bestiar. També va ser instruït 

A Etiòpia, un país 
amb 100 milions 
d’habitants, gairebé 
una desena part 
passen gana

QuATRE dIES dE FORmACIó 
QuE CANVIEN VIdES
“Recordo quan plovia amb més 
freqüència. Això passa cada 
cop menys. Vaig perdre el meu 
pare fa cinc anys. No sé amb 
certesa si va ser per culpa de la 
sequera. Hi va haver persones 
que van morir per aquest motiu: 
van patir diarrees i desnutrició”, 
comenta en Mahamud, un 
pastor nòmada d’Etiòpia. 
Viu a la regió fronterera amb 
Somàlia, la més afectada 
per la sequera. La seva vida, 
des dels deu anys, ha estat 
lligada sempre al bestiar, però 
la persistent manca d’aigua 
ha matat la majoria de les 
seves vaques i cabres. La terra 
està absolutament seca. No 
hi ha res. Tampoc per a ells: 
en Mahamud i la seva família 
passen gana i set.

“De vegades m’estic quatre 
o cinc dies sense menjar. No 
bevem gaire. Només fem uns 
glops al dia”, explica, el mínim 

per humitejar-se les goles. 
La seva situació, com la de 
milers d’etíops, és crítica; el 
pasturatge, sense pluja, no té 
cap futur. 

Una solució és buscar altres 
fonts d’ingressos: que 
l’agricultura sigui la seva forma 
de vida. Mitjançant els tallers 
de quatre dies que hi impartim, 
obtenen el que necessiten 
per conrear les terres, llavors 
apropiades per fer-ho en 
condicions adverses i formació 
per millorar el rendiment de les 
collites, tant per al consum 
propi com per vendre’n els 
excedents. Així és com quatre 
dies marquen un abans i un 
després en la vida de persones 
com en Barkad, un antic pastor 
nòmada que ara és també 
agricultor:

Día 1. El primer dia, va rebre 
eines agrícoles: pales, destrals, 
falçs, martells i un carretó. 
Durant la jornada va aprendre 
a conrear tomàquets, cebes i 
blat de moro, productes bàsics 
per alimentar la família.

Dia 2. L’endemà, va rebre llavors 
resistents a la sequera, que 
poden germinar amb molt poca 
humitat. Li van ensenyar a 
conrear una pastura resistent 
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és òbvia!”, explica satisfet. 
Quan vivia del bestiar, els seus 
fills no tenien cap possibilitat 
d’anar a escola; els tocava 
pasturar i anar d’un lloc a un 
altre. Ara mengen i poden 
descansar. “Vull tenir un futur 
millor, i això depèn de si puc 
continuar sent agricultor o no 
i de si rebem més aigua i reg”, 
conclou esperançat. Nosaltres 
seguirem lluitant incansables 
perquè, també per a famílies 
com la d’en Mahamud, només 
quatre dies suposin un abans i 
un després, amb o sense pluja.

Més informació a: 
www.OxfamIntermon.org/ 
4diesEtiopia 

sobre els diferents tipus de 
sòl, la preparació de la terra, 
la sembra, el desherbatge i la 
protecció dels cultius contra 
les malalties.

“Abans de passar pel taller 
de quatre dies, simplement 
llançava les llavors a la terra 
i esperava, sense èxit, que hi 
creixés alguna cosa. Ara, el 
nostre grup de deu agricultors 
ha collit 4.000 quilos de 
tomàquets en tres mesos, i 
també cebes i blat de moro. La 
diferència per a la meva vida 

Una solució és 
buscar altres fonts 
d’ingressos: que 
l’agricultura sigui la 
seva forma de vida
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ENERGIA
SOLAR:
IL·LUMINANT 
EL FUTUR
Els avantatges de les energies renovables són àmpliament coneguts: són 
inesgotables i són imprescindibles contra el canvi climàtic, pel fet de no emetre 
gasos d’efecte hivernacle. Tanmateix, cal destacar-ne una altra virtut no menys 
important: redueixen la dependència energètica dels països. 
Text: Judit Saavedra, periodista del Departament de Comunicació

L a naturalesa autòctona de les fonts netes 
implica un avantatge diferencial per a 
les economies locals, ja que permet a les 
poblacions rurals tirar endavant d’una manera 

sostenible i amb pocs recursos. A qualsevol part del 
planeta hi ha algun tipus de recurs renovable (vent, 
sol, aigua, matèria orgànica...) susceptible de ser 
aprofitat per produir energia d’una manera sostenible, 
mediambiental i econòmica. 

L’energia solar que fem servir en alguns dels 
nostres projectes humanitaris contribueix a fer 
que les poblacions més desfavorides puguin ser 
autosuficients. Per exemple, ajudem diferents 
comunitats a poder accedir a aigua potable o a 
tenir llum per mantenir en funcionament els centres 
mèdics.

ALGuNES APLICACIONS REALS  
T’imagines posar en perill la vida del fill que has de 
parir per manca de llum? O un infermer provant de 
trobar-te una vena a les fosques amb l’ajut d’una 
espelma? A Zimbàbue això passava fins que no vam 
engegar un programa d’energia solar (RuSED: Rural 
Sustainable Energy Development Project) amb el qual, 
mitjançant panells solars, les sales de les clíniques 
ara tenen llum durant el dia i també a la nit. Amb 
aquest sistema, el personal mèdic pot dur a terme 
el seu treball de manera eficaç, sense dificultats 
ni impediments provocats per la manca de llum. 
Dins del mateix programa hi ha també un institut de 
Gomba, que disposa de cinc ordinadors amb accés 
a Internet gràcies a l’energia que es genera amb els 
panells solars col·locats a la teulada. En aquesta 
remota àrea rural, on els llibres són sovint escassos 
o estan antiquats o malmesos, els estudiants poden 
aprendre gràcies a la tecnologia i l’energia renovable.

ENERGIES RENOVABLES
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Burkina Faso, un país extremadament vulnerable 
als efectes del canvi climàtic, té una població 
majoritàriament agrícola i ramadera. Per això, 
disposar d’aigua neta suposa una necessitat 
indiscutible. Des d’Oxfam hem instal·lat en la 
comunitat agrícola de Kario una torre d’aigua que, 
gràcies a l’energia solar, extreu aigua potable del 
subsol i l’eleva per al seu emmagatzematge en un 
dipòsit que permet abastar tota la comunitat. 

Un altre cas d’èxit és el de les petites lleteries a Mauritània. Juntament amb altres organitzacions 
locals, hem contribuït a construir, en diferents zones del país, unitats de processament de llet que 
funcionen amb energia renovable. Cadascuna d’aquestes unitats va ser dissenyada d’acord amb 
criteris ecològics; per exemple, les sales de pasteurització i de conservació es van construir amb 
materials locals i amb la intenció d’obtenir-hi les temperatures òptimes per al procés. Cada petita 
lleteria està dotada d’una font d’energia solar i diversos dispositius útils per al processament, com 
per exemple un pasteuritzador amb una capacitat de 150 litres, un termosoldador per a l’envasament 
de la llet en sobres, refrigeradors-congeladors solars per a la conservació, etc. Aquest projecte té un 
impacte directe sobre aproximadament 200 dones de diferents comunitats rurals del país que formen 
part de les agrupacions de dones processadores de llet, fet que contribueix al seu empoderament i a 
la seva autonomia.

També al Sudan del Sud tenim projectes que contribueixen a 
reduir els efectes del canvi climàtic i que proporcionen una certa 
independència energètica al país, assotat per igual per sequeres 
i inundacions, com també per una guerra civil que obliga els seus 
habitants a desplaçar-se i deixar de conrear les terres. Gràcies a 
la instal·lació de bombes d’aigua solars, més de 70.000 persones 
del camp de desplaçats de Mingkaman poden disposar ara d’aigua 
potable. Aquestes bombes permeten bombar aigua corrent i 
funcionen a través de l’energia del Sol. Els seus usos van des del 
reg de terrenys de cultiu fins a l’extracció d’aigua dels pous.
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A contracorrent

A Oxfam apostem 
per l’energia solar  

Revista Oxfam Intermón  |  Setembre 2018  |   ENERGIES renovables  |

Més informació a: 
bit.ly/UsoEnergiasRenovables
bit.ly/EnergiaSolarGhana

 El desenvolupament de les energies netes 
és imprescindible per combatre el canvi climàtic 
i limitar els seus efectes devastadors, com ara 
l’augment del nivell del mar, la disseminació de 
malalties transmeses per vectors (per exemple, 
la malària) o els canvis en els models de 
precipitació, que produeixen inundacions i 
sequeres. Segons diferents estudis publicats 
fins avui, la temperatura global haurà 
augmentat com a mínim quatre graus 
centígrads l’any 2100 si no es redueixen les 
emissions de diòxid de carboni. Hem de fer 
disminuir amb urgència aquest tipus 
d’emissions, ja que els grans augments de 
temperatura tindrien un impacte profund al 
món, especialment en les poblacions de més 
risc. Les energies renovables constitueixen la 
millor opció per frenar aquest canvi climàtic, 
que, si es compleixen les prediccions, no serà 
perillós sinó catastròfic.

Amb l’ús d’energies renovables estem 
ajudant a protegir els recursos naturals del 
planeta i, alhora, contribuïm a construir un 
futur sense pobresa, ja que amb aquestes 
energies millorem les condicions de vida de 
les poblacions desfavorides i ajudem a fer que 
siguin autosuficients i tinguin l’oportunitat d’un 
futur millor.

 Incorporar-la en els nostres projectes de 
proveïment d’aigua és una prioritat perquè els 
sistemes d’extracció d’aigua amb energia solar 
són sostenibles, segurs, ecològics i resistents, 
i permeten estalviar milions d’euros cada any.

En una anàlisi finançada per la Direcció 
General de Protecció Civil i Operacions d’Ajuda 
Humanitària Europees (ECHO) sobre diversos 
projectes d’energia solar a l’Àfrica, es demostra 
el benefici econòmic d’aquests sistemes: el cost 
inicial s’amortitza en poc temps (entre 1 i 4 anys) 
i el cost de manteniment es redueix entre un 
40% i un 90% en comparació dels sistemes de 
bombament amb generador dièsel. En alguns 
casos, l’energia solar és més barata des del 
començament, com per exemple enfront de 
transportar l’aigua des d’altres zones.

Fonts: www.humanitarianresponse.info;  
serc.strathmore.edu

A Ghana també s’aprofiten els raigs solars per millorar la dotació d’energia 
d’algunes zones rurals, com succeeix al poble de Kpatua, al nord-est del 
país. Juntament amb altres organitzacions sòcies, hem engegat un projecte 
pilot d’energia solar que procura energia a les famílies, a una escola 
primària i a una clínica de salut local. Malgrat que el projecte encara està 
en la fase inicial, ja hi ha senyals de progrés. A l’escola, l’energia solar 
ha suposat un gran canvi en el rendiment dels estudiants. Dues bateries 
grans ajuden a emmagatzemar electricitat per il·luminar les aules a la nit, 
de manera que els estudiants que no tenen llum a casa puguin estudiar 
després de la posta del sol. Des que es va instal·lar aquest sistema, la 
totalitat dels 28 estudiants de sisè grau que es van examinar van aprovar 
les proves finals i es van graduar per anar a la millor escola secundària de 
l’àrea. Altres anys, la taxa d’aprovats era d’aproximadament un 45%. Per a 
la clínica, els beneficis també han estat notables. Abans, la infermera havia 
de desplaçar-se cada dia més d’11 quilòmetres fins a un poble proper que 
té electricitat per obtenir vacunes i bosses de gel, i tornar-hi al final del 
dia les vacunes que no s’havien utilitzat. Això ara s’ha acabat, perquè les 
bateries alimentades amb energia solar que té la clínica els permeten tenir 
un refrigerador solar per mantenir-hi les vacunes. 

A Jordània, en el campament 
de refugiats de Zaatari (el 
segon més gran del món), s’hi 
poden veure fanals que no són 
normals. Una de les moltes 
preocupacions de les dones 
i les nenes és haver d’anar 
al lavabo a la nit. A causa de 
la manca d’il·luminació, no 
s’atrevien a anar-hi. Des que 
es van instal·lar fanals amb 
panells solars que il·luminen 
els carrers i els lavabos (no 
només les parts exteriors 
sinó també l’interior de les 
latrines), les dones i les nenes 
estan més segures.
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QUAN L’EBOLA ATACA 
UN PAÍS OBLIDAT

ENTREVISTA

Quina és la situació ara, pel 
que fa a l’ebola? Hi ha risc de 
propagació?
El brot està controlat. No 
obstant això, per entendre-ho,  
cal recordar que l’ebola és una 
malaltia endèmica al Congo 
des dels anys setanta. El 
país ha viscut nou epidèmies 
d’aleshores ençà i les últimes 
dues, incloent-hi aquesta d’ara, 
han estat ben gestionades 
gràcies a un treball del Govern, 
l’OMS i les ONG.

La gran diferència d’aquesta 
última amb les anteriors, que 
es van donar en zones molt 
remotes, és que en aquest 
cas hi va haver un brot a 
Mbandaka, una ciutat d’un 
milió d’habitants. Això va 
disparar totes les alertes, 
ja que el risc de propagació 
s’incrementava de manera 
exponencial. Afortunadament, 
la ràpida reacció de tothom, 
l’experiència apresa de la crisi 
que va viure l’Àfrica fa quatre 
anys i els recursos econòmics 
i humans que hi hem posat ens 
han permès tenir l’epidèmia 
sota control en pocs mesos.
 

“Hem treballat 
en dues línies. 
D’una banda, la 
prevenció, per evitar 
la propagació de la 
malaltia; de l’altra, 
hem col·laborat 
en la creació de 
sanejaments i 
infraestructures 
de salut”

A Europa, l’Àfrica queda molt lluny. Encara hi ha, però, paraules que desperten el ressort del Vell 
Continent, i ebola és un d’aquests mots. És el record d’una epidèmia que va arrabassar la vida 
a més de 10.000 persones i que a més va saltar a Europa i Amèrica, on també va ser mortal. Per 
aquest motiu el nou brot detectat a la República Democràtica del Congo a l’abril ha posat en el 
mapa novament aquesta regió oblidada. Parlem amb José Barahona, responsable d’Oxfam al 
país, un expert en la zona que ens explica que el pitjor no és pas el virus...
Text: Lula Gómez, periodista del Departament de Comunicació | Fotos: John Wessels / Oxfam

Sembla una situació molt 
diferent a la que Europa 
recorda dels anys 2014-2016 a 
l’Àfrica occidental.  
Sí, la ràpida actuació i la 
vacuna, que abans no es tenia, 
han servit per controlar la 
malaltia. 

En què ha consistit el treball 
d’Oxfam en aquesta crisi?
Per començar, Oxfam té una 
oficina a Mbandaka, una zona 
paupèrrima on pràcticament no 
hi ha cap altra ONG. Nosaltres 
no hem anat allà, sinó que 
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“Les últimes dues 
epidèmies han estat 
ben gestionades 
gràcies a un treball 
del Govern, l’OMS i 
les ONG”

moviment, qualsevol projecte, 
és una gesta logística: no hi ha 
electricitat!

Però deies que l’ebola no és el 
problema més gran del país...
No, és clar. El virus mata, però 
és més mortífera la situació 
dels 13 milions de persones 
que necessiten assistència 
humanitària. Com que no és 
una zona geogràficament 
estratègica, com que no 
és un país amb problemes 
de terrorisme ni emissor 
d’emigrants que acabin volent 
entrar a Europa, el Congo està 
oblidat. I aquí tenim 4 milions 
de persones desplaçades per 
la guerra. Les necessitats 
són enormes. No donem a 
l’abast. Ens costa molt sortir 
en els mitjans i que ens arribin 
recursos. Al final, com deia un 
periodista de la BBC, ens veiem 
obligats a jugar el paper de Déu 
i decidir a qui assistir a l’hora 
de distribuir aliments. 

Quina impotència! Què anima a 
seguir?
Molt senzill: aquí és on fem 
falta. Som fonamentals perquè 
milers de persones rebin 

“El virus mata, però 
és més mortífera 
la situació dels 13 
milions de persones 
que necessiten 
assistència 
humanitària”

l’ebola ha vingut a nosaltres. 
Els 25 treballadors de l’oficina 
i altres persones de reforç 
s’han bolcat en la crisi deixant 
apartats temporalment els 
projectes més a llarg termini en 
els quals estan involucrats. 

Hem treballat en dues línies. 
D’una banda, la prevenció, 
per evitar la propagació de la 
malaltia: formem els promotors 
de salut perquè sàpiguen com 
prevenir l’ebola, què fer quan 
hi ha símptomes, on anar, etc. 
I, d’altra banda, hem col·laborat 
en la creació de sanejaments i 
infraestructures de salut, i aquí 
Oxfam ha estat pràcticament 
l’únic actor. 

Hem ajudat més de 
96.000 persones des que 
va començar el brot, l’abril 
del 2018. La instal·lació de 
punts d’aigua potable ha 
permès que 50.000 persones 
tinguin aigua neta. Més de 
30.000 han rebut informació 
sobre com millorar la higiene 
i prevenir la propagació de la 
malaltia. I hem proporcionat 
assistència alimentària directa 
a 1.054 persones en les llars 

afectades perquè puguin fer 
front a l’impacte de l’epidèmia.

Com és de mortal el virus?
Depèn dels recursos. Sense 
tractaments ni medicaments 
especials mata en un 
percentatge del 85-90%; 
amb assistència sanitària, la 
mortalitat es redueix al 50%; 
i amb els nous antivirals en 
experimentació, és possible 
baixar a un 20%. 

El problema és la situació del 
país. Les vacunes, per exemple, 
són molt costoses i difícils de 
gestionar. Perquè serveixin, 
han de conservar-se a 60 graus 
sota zero i al Congo no existeix 
cap cadena de fred capaç de 
mantenir aquesta temperatura. 
Com tot aquí, qualsevol 

alguna cosa i no morin. Fa 
70 anys, en aquests països 
morien milions de persones 
per aquesta manca d’ajuda 
humanitària. Falta molt, 
encara, però avui s’ha reduït la 
mortalitat i s’ha millorat la seva 
dignitat. 

És sostenible la cooperació?
Res no és més sostenible que 
mantenir viva una persona. 

Alguna cosa més que 
vulguis dir?
Sí, gràcies per parlar del Congo.

Més informació a:
bit.ly/CrisisRDC

Persones beneficiàries de la distribució d’aliments a la província d’Ituri, on el ressorgiment de la violència entre comunitats ha obligat la 
població a fugir de les seves llars.
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ALIANCES QUE 
SALVEN VIDES

ENTITATS

L es empreses aliades ens ajuden 
a captar els fons necessaris i a 
difondre la gravetat d’aquestes 
crisis per assegurar una resposta 

immediata. Els nostres equips estan 
preparats per proporcionar resposta 
humanitària davant les catàstrofes 
naturals, les conseqüències dels 
conflictes armats o les crisis oblidades. 
Som experts en provisió d’aigua segura 
i mesures de sanejament. Així mateix, 
portem a terme activitats per protegir la 
població i per proporcionar-li aliments, 

Els nostres aliats
Fa vint anys que DKV Assegurances ens acompanya 
per tal que puguem donar suport a les poblacions 
més vulnerables en els moments crítics. Gràcies a 
ells hem ajudat ja més de tres milions de persones 
en emergències com la de l’huracà Mitch a l’Amèrica 
Central el 1998, el tsunami del sud-est asiàtic el 2004 
o la sequera de la Banya d’Àfrica el 2011.

Més informació a:  
bit.ly/EmpresesQueCanvienVides
També pots contactar amb Montserrat Presa  
(mpresa@OxfamIntermon.org)

Construïm aliances amb empreses per 
assegurar aigua a les famílies en situació 
d’emergència. T’imagines perdre-ho tot? 
Així és com es troben les poblacions més 
vulnerables davant una crisi. Els equips 
d’Oxfam Intermón estan sempre a punt 
per respondre de manera immediata a les 
emergències gràcies al fet que disposem 
dels fons necessaris per salvar vides. Les 
aliances corporatives són clau per estar 
preparats. 
Text: Itxaso Ferreras, tècnica de la unitat de relació 
amb el col·laborador

mitjans de subsistència i diners en efectiu 
amb l’objectiu que pugui tirar endavant.

Els equips d’Oxfam no només responen 
amb rapidesa sinó que a més s’estan 
a cada lloc fins que les comunitats 
locals tenen els mitjans necessaris per 
continuar fent la seva vida. Treballem 
amb equips i agents locals per fer que en 
el futur les poblacions puguin respondre 
davant les situacions crítiques pels seus 
propis mitjans sense dependre de l’ajut 
humanitari internacional. 

El suport de les empreses aliades ens 
permet respondre a crisis com les 
provocades per les guerres a Síria o al 
Iemen o el desplaçament massiu dels 
rohingyàs de Bangla Desh. Així mateix, 
ens permet estar preparats davant 
catàstrofes naturals com el terratrèmol 
que va sofrir el Nepal fa dos anys, les 
crisis alimentàries que amenacen la 
població assentada a la conca del llac 
Txad, obligada a fugir de la violència de 
Boko Haram, o les fams declarades, com 
ara la del Sudan del Sud.
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Gràcies a les empreses aliades ajudem més de 600.000 persones que s’han vist 
forçades a fugir de casa seva i assentar-se a la conca del llac txad.

responsables d’Oxfam 
Intermón, DKV i 
Integralia.
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“VULL QUE LA MEVA 
COL·LABORACIÓ PERDURI”
“El que més valoro d’Oxfam Intermón és com es compromet a llarg termini per millorar la vida de les 
persones”, explica Elvira Sánchez. Ella va començar a col·laborar-hi fa 24 anys, amb una petita aportació 
anual. Durant aquest temps, ha anat coneixent millor l’impacte de la seva ajuda. L’any 2006 va tenir 
la “sort”, com diu ella, de participar en el viatge per a socis i visitar projectes a Nicaragua. També és 
voluntària, i ara ha decidit incloure Oxfam Intermón en el testament, per projectar la seva ajuda cap al futur. 
Text: Itxaso Ferreras, tècnica de la unitat de relació amb el col·laborador

TESTAmENT SOLIdARI

Fa 24 anys que és sòcia d’Oxfam 
Intermón. Com va començar la relació?
Vaig començar a col·laborar-hi perquè 
tenia estabilitat tant en l’aspecte 
personal com en el professional. Vaig 
decidir dedicar una part de mi als altres. 
M’agrada la feina que fa Oxfam Intermón 
donant suport a les dones, proporcionant 
les eines que els calen per poder tirar 
endavant.

L’any 2006 va visitar Nicaragua gràcies al 
viatge anual de col·laboradors. Què li va 
aportar aquesta vivència?
Va ser una bona experiència, però també 
molt dura, perquè hi vam veure la situació 
real de moltes persones que intenten 
sortir-se’n amb els pocs mitjans que tenen. 

Fa dos anys que, a més, col·labora com 
a voluntària en una de les botigues de 
comerç just. Un dels productes més 
reconeguts és el cafè Tierra Madre, que 
justament dona suport a les dones de 
Nicaragua.
Efectivament. En aquell viatge em va 
impactar molt el projecte de suport a les 
productores de cafè. Ara, quan algú vol 
comprar el cafè Tierra Madre, de seguida 
li explico que aquest projecte és una 
realitat, que gràcies a aquest producte 
les dones són propietàries del que tenen i 
del seu futur. 

Per què ha decidit incloure Oxfam 
Intermón en el testament?
Això ha format part de la meva vida. És 
una aportació que, quan jo no hi sigui, 
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Per a més informació, pots consultar la nostra guia d’herències i llegats a www.OxfamIntermon.org/llegats o contactar amb 
María Pía Rodríguez per correu electrònic (mprodriguez@OxfamIntermon.org) o per telèfon (93 214 75 62). Per a assessorament legal 
gratuït, pots trucar a l’advocat Marc Remolà al 900 831 198 o escriure-li a oxfam@omniumlegal.com.

trastorn per a la resta d’hereus. Es tracta 
de mantenir la “línia vital” de cadascú, de 
respondre una mica al que has estat a la 
vida.

“M’agrada la feina de suport a 
les dones, proporcionant les 
eines que els calen per poder 
tirar endavant”

continuarà contribuint a fer que aquests 
projectes tinguin un llarg recorregut. 
A més, em va resultar tot molt senzill: 
només vaig haver de trucar a l’advocat 
d’Oxfam Intermón per aclarir algunes 
qüestions. I el notari també em va 
assessorar amb facilitat.

Animaria altres persones a fer el mateix?
Qualsevol persona pot deixar una part a 
una causa que la motivi; no suposa cap 

L’elvira ha inclòs Oxfam Intermón en el testament perquè creu que és fonamental que l’ONG disposi 
de finançament a futur per tal que els projectes tinguin continuïtat.
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UNA ESTADA 
POC IDÍL·LICA 
A LES ILLES 
GREGUES

Encallades a les illes gregues, milers 
de persones veuen com el seu futur 
depèn d’una sola entrevista: la primera 
del procés de sol·licitud d’asil. Hi ha una 
organització que ajuda aquests homes 
i dones en un moment tan crucial. 
És l’associació Advocats Europeus 
a Lesbos, una de les entitats amb 
les quals treballem a Grècia. La seva 
coordinadora ens ha visitat recentment. 
Text: María José Agejas, periodista del Departament de 

Comunicació

uN dIA A GRÈCIA S ón les 8 del matí i ja fa 
calor al camp de Moria, 
a Lesbos. No és res, 
comparada amb la que 

farà quan el sol es desenganxi 
de l’horitzó en un parell 
d’hores. Chrysoula Archontaki 
arriba amb una carpeta plena 
de papers, una ampolla d’aigua 
i tota la seva disposició. Dos 
contenidors serveixen d’oficina 
d’ELIL, l’associació sense ànim 
de lucre per a la qual treballa 
aquesta advocada i a la qual 
donem suport des d’Oxfam. 

ELIL és l’acrònim d’Advocats 
Europeus a Lesbos en anglès. 
Són un grup de voluntaris de 
diferents països d’Europa, que 
juntament amb una plantilla 
mínima d’advocats grecs, com 
Archontaki, constitueixen la 
primera línia de la batalla legal 
en favor de les persones que 
arriben a l’illa a la recerca 
d’asil. 

El repte no és petit, perquè 
és en aquesta primera línia, 
en el primer contacte amb 
l’Administració grega, on 
les persones que arriben 
s’ho juguen tot a una carta: 
“Segons la normativa grega”, 
explica Archontaki, “les 
persones que sol·liciten asil 
han de fer una entrevista 
en la primera instància de la 
seva sol·licitud. En aquesta 
entrevista es basa tot el 
procediment, fins a l’última 
instància. L’entrevista en la 
segona instància existeix, 
però no es fa gairebé mai. 
Per tant, és aquesta primera 
entrevista la que, al cap i 
a la fi, determinarà tota la 
sol·licitud. Si no està ben feta 
i ben fundada, després no 
hi haurà proves per treballar 
el cas”. 

Aquesta primera trobada amb 
les autoritats fixarà el marc 
per a tot el procés. “Cadascú 
té una raó molt potent per 
deixar el seu país”, continua 
Archontaki. “Intentem 
guanyar-nos la confiança de 
cada persona i dedicar-li el 
temps que calgui per entendre 
quina és aquesta raó i intentar 
demostrar que compleix els 
requisits d’asil”. 

Chrysoula Archontaki, coordinadora de l’associació 
Advocats europeus a Lesbos.

Moltes de les 
persones que arriben 
a Lesbos estan 
en una situació 
vulnerable, pel 
fet d’haver estat 
víctimes de tortures 
o de violència de 
gènere 

Així, doncs, ella s’encarrega 
de preparar aquestes primeres 
entrevistes, juntament amb 
l’equip que coordina. Moltes 
de les persones que arriben a 
Lesbos estan en una situació 
vulnerable, pel fet d’haver 
estat víctimes de tortures o 
de violència de gènere, entre 
altres factors. “És molt dolorós 
per a elles. Són persones que 
la majoria de les vegades 
intenten oblidar o ja han 
oblidat. Han passat per moltes 
coses, i haver d’explicar-les 
novament és una cosa brutal 
per a elles.” L’advocada els 
explica que han de reviure 
les seves experiències 
traumàtiques no una sinó 
diverses vegades: davant les 
advocades mateix, davant el 
personal sanitari, davant els 
funcionaris del servei d’asil... 
“És tot una mica difícil i els 
cal suport”, sobretot tenint 
en compte la complexitat dels 
procediments de sol·licitud 
d’asil a Grècia. 

I és que ni tan sols per als 
experts és fàcil seguir una 
legislació que canvia en 
el temps i en l’espai. “Es 
tracta de procediments 
molt complexos. Si ja són 
complicats per als advocats, 
molt més per a les persones 
que estan en un estat de salut 
físic o mental bastant difícil”, 
afirma. 

Dins d’un minúscul despatx 
en el contenidor, Archontaki, 
l’intèrpret (de farsi, àrab o 
francès, gairebé sempre) i 
la persona que vol sol·licitar 
l’asil miren d’enfocar cada 
cas sabent que el que hi ha 
en joc és immens. “Fins i tot 
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a la capacitació de persones 
de la mateixa comunitat 
refugiada que serveixin 
de referent i suport per a 
altres persones, passant pel 
finançament d’organitzacions 
com ELIL i sense oblidar 
el que s’anomena “litigi 
estratègic”: la denúncia 
davant els tribunals de casos 
concrets o de lleis existents 
per aconseguir un canvi en 
el sistema i el respecte dels 
drets de tothom que arriba a 
Europa confiant, com molts de 

un simple consell legal o de 
procediment que per a tu 
resulta molt obvi pot ser per 
a ells una cosa important que 
els ajudi en el procés. O els 
ofereixes una mica de suport 
moral. És molt difícil estar 
en una situació en què no 
domines moltes coses, com 
el llenguatge, la cultura o els 
procediments”, conclou. 

En els tres primers mesos 
de l’any, el nombre de 
persones que han arribat a 
Lesbos a la recerca de refugi 
s’ha multiplicat per tres en 
comparació del 2017. Segons 
dades del Ministeri de l’Interior 
grec, el 31 de maig hi havia 
un total de 16.689 persones 
aspirants a sol·licitar asil a les 
illes del país, o en procés de 
fer-ho, i el que era el centre 
d’immigrants de Moria s’ha 
expandit fins a esdevenir un 
assentament superpoblat i 
mancat dels serveis d’aigua, 
sanejament i salut necessaris. 

Els drets de les persones més 
vulnerables no són respectats i 
milers de persones, incloent-hi  
nens molt petits, dones 
embarassades i persones 
amb discapacitats físiques, 
estan atrapades en condicions 
pèssimes. 

Oxfam Intermón treballa 
a Grècia amb persones 
refugiades des de l’octubre del 
2015. En aquests moments, 
a Lesbos, hi desenvolupem 
diversos programes per 
respondre a les seves 
necessitats urgents, orientats 
a l’assistència legal i la 
protecció. 

No només allà. Considerem 
que l’assistència legal en tota 
l’extensió del terme és vital 
per a aquestes persones, i 
tenim programes en aquest 
sentit també a altres països, 
com Itàlia, Sèrbia i Macedònia. 
Inclouen des d’una simple 
sessió d’informació legal fins 

Camp de refugiats de moria (Lesbos). treballem a Grècia amb persones refugiades a través de diversos programes per respondre a les seves 
necessitats en temes d’assistència legal i protecció.
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En els tres primers 
mesos de l’any, el 
nombre de persones 
que han arribat a 
Lesbos a la recerca 
de refugi s’ha 
multiplicat per tres en 
comparació del 2017

nosaltres, que aquí trobarà un 
seguit de valors i principis. 

En un any, ELIL ha assistit més 
de 5.000 persones amb fons 
d’Oxfam, la qual cosa suposa 
més d’una dotzena cada 
dia. L’extenuant jornada al 
camp de Moria ha acabat avui 
per a Chrysoula Archontaki. 
“La nostra feina és difícil, 
de vegades”, diu, “però és 
també molt gratificant, 
perquè ofereixes consell 
legal i assistència a persones 
que estan entre les més 
necessitades”.

Més informació a:
bit.ly/BuscantRefugi
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SOLIDARITAT A L’ALTRA 
BANDA DEL TELÈFON
“Oxfam Intermón, digui?” és la frase habitual dels operadors del nostre centre d’atenció 
telefònica, professionals de la Fundació Integralia, una organització que treballa amb persones 
discapacitades. Així són ells. Text: Lula Gómez, periodista del Departament de Comunicació

PERSONES OXFAm

E va Valdivia és la coordinadora 
de l’equip de professionals que 
atenen les trucades dels socis 
i de qualsevol persona que 

vulgui saber alguna cosa més d’Oxfam 
Intermón. Els motius de les trucades són 
absolutament variats i depenen, en bona 
part, de l’època de l’any. Al desembre, 
la majoria de trucades són per fer 
donatius; des de principis de febrer fins 
al juny, una gran part són per demanar el 
certificat fiscal... Però, a banda d’això, els 
membres d’aquest equip informen sobre 
les campanyes i emergències i procuren 
resoldre qualsevol dubte que puguin tenir 
els socis o altres ciutadans interessats 

en la nostra activitat. L’Eva, que fa més de 
12 anys que és a l’altre costat de la línia, 
parla d’Oxfam en primera persona: diu que 
és la seva ONG i explica que el més grat 
d’aquesta feina és conèixer els socis, les 
persones que fan possible que es lluiti per 
un món més just. “Quins són els nostres 
valors?”, li preguntem. Ella ho té clar, i ho 
resumeix amb una sola frase: “El dret a una 
vida digna”.   

Per a Nuria Ramírez, del seu equip, el més 
interessant és sentir-se part de la cadena 
d’Oxfam Intermón. “El que m’agrada més 
és pensar que, amb el meu treball, potser 
ajudo la gent indecisa, que no té clar per a 

Integralia treballa per a Oxfam 
Intermón des del 2006 i ha 
gestionat prop de 300.000 
trucades i missatges de correu 
electrònic de les persones que 
contacten amb nosaltres

Pablo, operador. montse, operadora.

què són necessàries les seves aportacions 
o a què es destinen les donacions. Perquè, 
amb les explicacions que els donem, 
moltes vegades decideixen fer un donatiu, 
incrementar la seva aportació habitual 
o, simplement, no donar-se de baixa”, 
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eva, coordinadora. Yolanda, assistent de coordinació.
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Aquests professionals 
constitueixen una plataforma 
excel·lent per conèixer les 
persones que fan possible 
el treball de cooperació: 
els socis

 Fa més d’una dècada, 
l’asseguradora DKV Assegurances 
va impulsar la posada en marxa de 
la Fundació Integralia. Per mitjà 
d’aquesta entitat, a través dels 
seus contact centers (centres 
d’atenció multicanal), ofereix una 
oportunitat de desenvolupament 
professional a centenars de 
persones amb discapacitat 
severa. I allò que va començar 
com una experiència pilot 
d’integració sociolaboral és avui 
un cas d’èxit, amb oficines a 
Barcelona, Madrid i Cadis i 
presència a l’Amèrica Llatina. 

Gràcies a aquesta iniciativa, DKV 
Assegurances ha esdevingut 
l’empresa espanyola amb la quota 
més gran de persones empleades 
amb discapacitat, un 22% de la 
plantilla, un percentatge que, 
sens dubte, és notícia.

Així funciona 
Integralia

comenta. Per a ella, el més important és 
ajudar i gestionar el que la gent sol·licita. 
“Volem que totes les persones sentin que 
són importants per a nosaltres”, afegeix 
en una resposta que explica perfectament 
el seu èxit com a centre de trucades. 
Perquè Integralia pot presumir d’un 
altíssim nivell d’eficiència, en comparació 
d’altres empreses del sector. L’aplicació 
de la innovació tecnològica i el tracte que 
s’atorga als seus empleats situen aquesta 
entitat com una de les millors a l’hora 
d’oferir serveis de teleoperació. La reducció 
dels temps d’espera (24 segons, de 
mitjana), un percentatge mitjà de 
trucades ateses del 91% i una mitjana de 
8.850 trucades diàries ateses en els seus 
centres són les xifres més rellevants que 
n’avalen la competitivitat. En el nostre cas, 
aquest grup “invisible” de professionals 
treballa per a Oxfam Intermón des de l’any 
2006. D’aleshores ençà han gestionat 
prop de 300.000 trucades i missatges 
de correu electrònic de les persones 
que contacten amb nosaltres. A més, 
han canalitzat donacions per valor de 
gairebé 5 milions d’euros. En relació amb 
aquestes aportacions, Montse Casals, 
teleoperadora, comenta que són el pilar 
perquè la gent amb més necessitats tingui 
una vida més digna. Per a ella, solidaritat 
és empatia. 

Aquests professionals constitueixen 
així mateix una plataforma excel·lent per 
conèixer les persones que fan possible 
el treball de cooperació: els socis. Les 
opinions i trucades que recullen els 
teleoperadors reflecteixen el que passa en 
la societat. D’ells ens arriben missatges 
tan encoratjadors com el que recull Natalia 
Rodríguez: “Sí, avui dia, la solidaritat, 
la tenim molt present. La societat ha 
evolucionat, amb passes petites però 
sòlides. Hi ha molta gent que ajuda els 
altres sense esperar-ne res a canvi”, 
afirma. I tant ella com Yolanda del Campo 
destaquen la constant aportació de la gent 
gran, molt sovint persones amb pensions 
ajustades: “Són gent que fa molts anys que 
col·labora amb la nostra organització i que 
no perd la confiança en el nostre treball”, 
apunta.
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QUAN LA 
BANCA I L’ÈTICA 
ES DONEN 
LES MANS
Es pot ser solidari de moltes maneres. I unes de les que potser 
passen més desapercebudes són les relacionades amb on 
invertim o quines assegurances comprem, accions directament 
vinculades al consum responsable. 
Text: Lula Gómez, periodista del Departament de Comunicació

VIdA SOLIdàRIA

S i comprem productes 
de comerç just, per 
què no mirem més 
be on invertim els 

estalvis? La pregunta és simple 
i ens porta directament a 
analitzar què fa la banca amb 
els seus fons i com ho fa: on 
inverteix, a qui dona crèdit 
i com fa servir els nostres 
diners. Dit d’una altra manera: 
van els diners a la indústria 
armamentística, a la nuclear 
o a la tabacalera? La resposta 
ens duu ràpidament a dos 
mons, a dos tipus de banca 
que es regeixen per patrons 
diferents: el de la banca ètica 
i el de la tradicional (dins de 
la qual, sens dubte, hi ha 
productes ètics, puntualitza 
Marc Pintor, director financer 
d’Oxfam Intermón).  

La primera, la que comporta 
uns valors, també coneguda 
amb noms com “banca social” 
o “banca alternativa”, és un 
“conjunt d’entitats financeres 

Si comprem productes 
de comerç just, per 
què no mirem més 
be on invertim els 
estalvis?

els productes de les quals 
no estan condicionats 
exclusivament al criteri del 
màxim benefici i l’especulació. 
Inverteixen en economia real” 
(activitats no especulatives i 
fora dels mercats secundaris) 
“i, en alguns casos, fins i tot 
tenen una estructura interna 
basada en la participació 
cooperativa”. Així es defineix 
a l’enciclopèdia més vista i 
contrastada, la Viquipèdia. En 
la banca ètica, les entitats 
financeres aposten per 
promoure principis ètics 
invertint en projectes que 
repercuteixen positivament 
sobre la qualitat de vida de 
les persones i promouen el 
desenvolupament sostenible; a 
més, busquen la transparència, 
i moltes pretenen també 
potenciar la participació dels 
seus usuaris, la qual cosa 
les converteix en activistes 
d’una sèrie de causes. Triodos 
Bank, Fiare (agent de la Banca 
Popolare Etica italiana) i 

Coop57 són els principals 
representants d’aquest model 
a Espanya.

Per la seva banda, la banca de 
tota la vida també té productes 
específics. Oxfam Intermón, 
malgrat tenir comptes oberts 
amb tota la banca, per facilitar 
l’ingrés de donatius a totes les 
persones, opta per aquestes 
entitats solidàries per a les 
seves assegurances i estalvis. 
És una manera més de treballar 
en pro de la transparència i la 
igualtat. Però no és l’única, 
lògicament; altres formes 
d’invertir en projectes socials 

cada vegada més confirmades 
són les start-ups socials, molt 
vinculades a temes ambientals; 
els business angels (mecenes 
que aposten per projectes 
empresarials alternatius); i les 
cooperatives socials. 

“Les condicions que ofereixen 
no són les més rendibles del 
mercat, atès que tampoc no 
busquem ni diners ràpids ni 
especular, però sí que ens 
donen seguretat i un retorn 
social, mediambiental i 
cultural”, apunta Pintor. “Qui ve 
a un banc ètic ha d’entendre 
que li serà raonablement més 
incòmode i raonablement 
més car; per tant, o hi ha un 
component de militància o 
no funciona”, afirmava Juan 
Garibi, director de la sucursal 
a Espanya de Banca Popolare 
Etica. Alguns exemples d’això 
serien els costos anuals de 
les targetes de crèdit i dèbit 
o les diferents comissions 
que cobren per determinats 
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serveis. A canvi d’aquests 
“sacrificis”, aquests bancs 
es comprometen a invertir 
únicament en projectes ètics 
que promoguin el benestar 
social i millorin la qualitat de 
vida.

Joan Antoni Melé, un històric 
directiu de Triodos Bank, 
assenyalava que el poder del 
ciutadà ja no resideix en el 
seu vot sinó en el seu consum. 
“De vegades s’arriba a la 
incoherència que les entitats 
financeres estan invertint els 

La banca ètica es 
caracteritza pel 
fet de no regir-se 
per la recerca del 
màxim benefici 
econòmic i per evitar 
l’especulació

 La GABV és una xarxa internacional, en fase de 
creixement, de bancs sostenibles independents que fan 
servir les finances per donar suport al desenvolupament 
sostenible de les persones i de les comunitats 
desfavorides i del medi ambient. Està formada per 
25 bancs sostenibles, que representen uns actius 
combinats per import de 80.000 milions de dòlars. El seu 
objectiu és ampliar l’impacte de la banca ètica i 
sostenible a escala global. Tots els bancs membres de la 
GABV compleixen aquests principis de la banca ètica i 
sostenible:
•	 Enfocament del triple resultat en els seus models de 

negoci
•	 Arrelament en les comunitats, prestant serveis a 

l’economia real i afavorint nous models de negoci per 
satisfer les necessitats de tots dos
•	 Establiment de relacions a llarg termini amb els 

clients i coneixement directe de les seves activitats 
econòmiques i dels riscos assumits
•	 Enfocament a llarg termini, sostenible i resistent a les 

pertorbacions externes
•	 Govern corporatiu transparent i inclusiu
•	 Integració de tots aquests principis en la cultura del 

banc

nostres diners en sectors o 
activitats amb què no estem 
d’acord. Per això, la veritable 
consciència va sempre de 
la mà de la coherència. 
Nosaltres animem la gent a 
posar els diners allà on tingui 
els valors. Encara que sembli 
un gest insignificant, és una 
actitud que contribueix a 
canviar el món”, comentava 
en una entrevista sobre 
desenvolupament sostenible al 
diari El País.

L’Aliança Global per una 
Banca amb Valors (GABV)
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La història de 
les dones de la 
cooperativa Ayan 
badan, a etiòpia, va 
canviar gràcies a la 
banca ètica, al crèdit 
que van rebre per 
comprar te. Ara són 
propietàries d’una 
botiga de roba i estris 
per a la llar.
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TRESC ENTRE ARROSSARS 
AMB LES DONES DE SAPA 
(VIETNAM)
A les muntanyes del nord del Vietnam, ja gairebé a la 
frontera amb la Xina, una vintena d’emprenedores de 
l’ètnia hmong acullen viatgers a casa seva i lideren 
caminades entre els verdíssims arrossars d’aquestes 
serralades. Text: Elena del Amo, periodista

VIATGES

A ixò de la resiliència 
(la capacitat 
d’adaptar-se a una 
situació adversa i 

recuperar-se quan ha passat) 
li va com la sabateta a la 
Ventafocs, a aquest drac del 
sud-est asiàtic, després de més 
d’un mil·lenni de lluites amb els 
xinesos. Potser per aquest llarg 
historial de batalles contra els 
veïns, i potser també pel tremp 
budista que mou a centrar-se 
en l’aquí i l’ara, la guerra que 
va enfrontar el nord i el sud del 
Vietnam, retratada una i mil 
vegades en les pel·lícules de 
Hollywood, sembla que avui la 
viuen com una gota, brutal però 
superada, en l’oceà del temps.

Llarg i estret, com un menú 
degustació, el país s’estira 
sobre el mar de la Xina 
abrigallant-se amb arrossars 
i platges, amb ciutats preses 
a l’assalt per un cabal 
inesgotable de motocicletes, i 
amb muntanyes habitades per 
tota mena d’ètnies. Sobretot 
a la regió del nord de Sapa. 
Fa uns anys van obrir una 
carretera que comunica amb 
Hanoi més ràpid. Tanmateix, els 
trens nocturns que cobreixen 
el trajecte conserven el regust 
dels viatges del passat. En llits 
durs o tous, o en espartanes 
butaques si el pressupost no 
dona més de si, després de vuit 
hores de sotracs s’arriba de 
matinada a la petita vila de Lao 
Cai, la porta d’entrada a aquest 

univers de turons i tribus 
entestadament fidels a la seva 
identitat.

Com un documental que 
discorre a l’altre costat de la 
finestra, l’hora de corbes fins 
a la ciutat de Sapa comença a 
desvelar els Alps Tonkinesos, 
esglaonats de dalt a baix en 
terrasses per on els vilatans 
conreen el seu pa de cada 
dia, és a dir, l’arròs. Del 
tapís de 54 pobles diferents 
que conformen el Vietnam, 
per aquestes contrades 
subsisteixen els retalls més 
genuïns: hmong, dao, tay, 
giay... Als mercats setmanals 
de la zona queda a la vista 
de tothom com cadascuna 
d’aquestes minories conserva 
la llengua i els costums propis, 
com també unes vestidures 
que la distingeixen de les 
altres, especialment pel que fa 
a les dones. Si les tay tenyeixen 
les seves robes d’anyil i les dao 
mostren una franca debilitat 
pel vermelló que guarneix amb 
pompons les seves jaquetes 
i turbants, les hmong es 
reconeixen fàcilment per les 
casaques fosques i les faldilles 
brodades amb flors.

Pertanyen a l’ètnia hmong les 
emprenedores que fa gairebé 
una dècada, amb el suport d’un 
parell d’artistes estrangers, 
van crear l’associació Sapa 
Sisters. Avui són ja 19 guies, 
totes camperoles que van 

PER SABER-NE mÉS
www.sapasisters.com
Web de l’associació 
Sapa Sisters

hmongsapa.com
Informació sobre Sapa  
i l’ètnia hmong

“Quiénes son los hmong”
Article de la BBC (bbc.com/
mundo/noticias-41731348)

aprendre l’anglès al carrer 
i que, gràcies als seus 
ingressos, han adquirit un nou 
estatus en aquesta societat 
on són els homes els que 
manen. Embolcallades amb els 
seus vestits de colors, sovint 
amb nens a l’esquena, lideren 
caminades d’unes poques 
hores o de diversos dies per 
aquestes valls que elles es 
coneixen com el palmell de 
la mà. Fins i tot animen els 
viatgers a aprendre a cuinar, 
a fer la collita amb elles o fins 
i tot a allotjar-se a les seves 
cases de fusta i bambú a 
la vora d’aquests arrossars 
que, com en un joc de miralls, 
reflecteixen sobre les seves 
làmines d’aigua el verd 
tecnicolor de les muntanyes.

PROS I CONTRES
La millora de l’economia 
familiar, el teixit 

associatiu i l’empoderament de 
les dones a la regió

La manca de recursos per 
fer front a projectes 

mediambientals
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L’OLI D’ARGÀNIA, 
PROTAGONISTA INDISCUTIBLE 
DE LA COSMÈTICA NATURAL 

L’ALTRA BOTIGA

L’ oli d’argània és un 
dels ingredients 
més habituals 
en els cosmètics 

naturals, perquè té múltiples 
beneficis gràcies a la 
presència d’un 35% d’àcid 
gras essencial linoleic i un 
45% d’oleic, com també d’una 
gran quantitat de vitamina E. 
Té un alt poder hidratant i 
regenerador, a més de nodrir 
la pell intensament i tenir 
efectes calmants. 

Condicionador capil·lar 
amb argània 
Ref. 10277737, 16,90 €
Crema de mans amb argània
Ref. 10277706, 7,50 €
Xampú amb argània
Ref. 10277720, 13,90 €
Oli pur d’argània
Ref. 10277713, 19,90 €
Crema corporal amb argània
Ref. 10277690, 19,90 €
Contorn d’ulls amb argània
Ref. 10277676, 19,90 €
Crema facial de nit amb argània
Ref. 10277669, 28,90 €
Crema facial de dia amb argània
Ref. 10277652, 26,90 €
Sèrum gel facial amb argània
Ref. 10277683, 23,90 €

Pots trobar-los tots a:
tienda.OxfamIntermon.org
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El que fem servir per a la nostra 
línia de cosmètica Senzia 
procedeix de la cooperativa 
Tighanimine Filahia (situada 
a Drarga, al Marroc). Nascuda 
l’any 2007, aquesta associació 
treballa per millorar els 
ingressos de les dones de la 
comuna rural i aporta beneficis 
a tota la comunitat mitjançant 
la reinversió dels ingressos 
obtinguts a través de la venda 
dels seus productes de comerç 
just.

Fes diferent la cistella de Nadal
 Et proposem que el proper Nadal les teves cistelles per a les persones 

que treballen amb tu, els teus clients, família o amics siguin diferents. Tria 
productes naturals i de qualitat, comprats directament a productors i 
productores. Pots demanar al teu proveïdor habitual de lots nadalencs que hi 
incorpori productes de comerç just d’Oxfam Intermón o sol·licitar-nos 
cistelles directament a nosaltres enviant un correu electrònic a 
contactotienda@OxfamIntermon.org o trucant al 961 366 664.

Descobreix les nostres cistelles a:  
tienda.OxfamIntermon.org/es/cestasnavidad

Aquesta és la nostra gamma 
completa d’argània de Senzia 
Ethical Beauty:
> Per a la cara: sèrum gel, 
crema facial de dia i de nit, 
contorn d’ulls i oli pur per a una 
cura completa de la pell.
> Per a les mans: crema 
enriquida amb oli de jojoba i 
extracte de margarida blanca, 
ideal per a les pells seques o 
deshidratades.
> Per al cos: crema corporal 
indicada per a ús diari, de gran 

hidratació gràcies a la unió de 
l’argània, l’oli d’ametlles, la 
centella asiàtica i la vitamina E.
> Per al cabell: xampú i 
condicionador pensats per 
tractar cabells secs o danyats, 
aportant-hi una hidratació 
absoluta.
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900 22 33 00
OxfamIntermon.org

Oxfam Intermón @OxfamIntermon

Els tallers de capacitació per conrear la terra i la 
millora del rendiment de les collites són dues de 
les línies de treball d’Oxfam a Etiòpia per fer que 
les terres tornin a ser productives. 
© 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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