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PARAGUAI: LA LLUITA  
DELS SENSE TERRA   
El Paraguai és el país més pobre de Sud-amèrica i està entre els deu més 
desiguals del planeta. El factor clau d’aquesta desigualtat és la mala 
distribució i l’especulació sobre la terra: el 85% de la terra és a les mans del 
2% de grans terratinents i empreses multinacionals. El passat mes de juliol, 
un grup de col·laboradors va visitar els projectes que Oxfam Intermón té al 
país. Durant el viatge, els col·laboradors van poder conèixer de prop la situació 
que viuen la majoria de petits productors en aquest país per aconseguir unes 
hectàrees amb què sobreviure. Ells mateixos et narren la seva experiència. 
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lluitar contra 
LA PObresA I LA 
Desigualtat  
arreu Del mÓn

José María Vera
Director general d’Oxfam Intermón
@Chema_Vera

eDitorial

Demà me’n vaig de viatge a Bangui, la 
capital de la República Centreafricana, un 
país assolat per la violència de la guerra, 
que ha provocat que hi hagi milers de 
refugiats i desplaçats interns que han 
fugit de casa seva i que s’hagi deteriorat 
la situació de vulnerabilitat en què viu 
una bona part de la població. En aquest 
lloc, oblidat en la seva crisi humanitària, 
Oxfam Intermón hi defensa el dret a la 
vida mitjançant la protecció de civils en 
el conflicte, a més d’assegurar aigua i 
aliment a milers dels seus habitants. 

També m’agradaria destacar la nostra 
intervenció al Nepal després dels 
terratrèmols i agrair la vostra col·laboració, 
que ha estat impressionant: una 
contribució de gairebé tres milions 
d’euros que, sumada a allò aportat per 
altres Oxfam al món, ens va permetre 
respondre eficaçment davant d’aquesta 
situació d’emergència. I ens permetrà 
romandre en aquell país, on ja hi érem 
abans del desastre, acompanyant la 
població i treballant-hi plegats per un 
desenvolupament sostenible que els faci 
més resistent a catàstrofes com la que 
han viscut recentment. us convido a llegir 
les claus de la nostra intervenció al Nepal 
en el reportatge de les pàgines 20-23.

un cop dit això, no voldria deixar de referir-
me a una cita important: la de les properes 
eleccions generals. Precisament per això 
he començat esmentant Bangui i el Nepal. 
Perquè el primer que estem demanant als 
partits polítics és que es comprometin 
amb l’acció humanitària i la cooperació per 
al desenvolupament. Des de l’any 2010, 
les retallades en la política pública de 
cooperació han estat d’un 70%, les més 
grans de tots els països membres de l’OCDE 
(Portugal i Irlanda inclosos). Amb aquests 
recursos mínims és impossible que un 
país com Espanya, amb responsabilitats 
internacionals com la protecció de civils 
en els conflictes, pugui respondre a reptes 
com el de la pobresa i la desigualtat 
extrema, les crisis humanitàries, el canvi 
climàtic o les migracions, entre molts 
d’altres. Atendre únicament els problemes 
interns, allò que ens toca de prop, és 
insolidari i, a més, irresponsable. 

En qualsevol cas, és clar que cal treballar 
per allò que tenim més a prop. La nostra 
identitat històrica és la cooperació i el 
gruix dels nostres recursos es destina 
a programes que es desenvolupen als 
països del Sud, allà on hi ha un nivell més 
alt de pobresa. Tanmateix, també sentim 
la responsabilitat de bolcar aquí la nostra 
experiència internacional i les nostres 
connexions i capacitats, en la lluita contra 
l’exclusió social i la desigualtat a Espanya. 
Per això, estem treballant per reclamar una 
fiscalitat justa, que posi fi als paradisos 
fiscals, i defensem polítiques socials 
com l’establiment d’una renda mínima 
per assegurar que ningú no passi gana 
a casa nostra. També proposem debatre 
sobre el salari mínim, i el màxim, i sobre 

transparència i participació democràtica. 
us animo a bussejar en aquestes 
propostes per tal que les incorporeu en 
les vostres reflexions durant els mesos 
vinents. uns mesos que seran intensos i 
que esperem que se centrin en allò que 
importa de debò: assegurar un creixement 
sostenible i amb equitat, que defensi 
els drets de tothom i especialment 
els d’aquelles persones que no tenen 
ingressos, aliments, habitatge ni accés a 
la salut. A qualsevol lloc del món. 

José María Vera

Estem demanant als 
partits polítics que 
es comprometin amb 
l’acció humanitària i 
la cooperació per al 
desenvolupament

Vull agrair la vostra 
col·laboració arran 
dels terratrèmols del 
Nepal, que ha estat 
impressionant: gairebé 
tres milions d’euros 
només a Espanya
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Des de l’any 2010, Oxfam Intermón reivindica, juntament amb 
altres ONG, l’aplicació de la taxa Robin Hood, una petita taxa a 
les transaccions financeres per recaptar fons destinats a reduir 
les desigualtats socials, combatre la pobresa i lluitar contra els 
efectes del canvi climàtic.

Aquesta taxa grava amb un 0,1% les operacions de bons i accions 
i amb un 0,01% els productes derivats, uns percentatges ínfims 
per a les grans corporacions que especulen en els mercats 
financers internacionals i amb els quals es podrien aconseguir 
anualment uns 35.000 milions d’euros. Aquests diners permetrien 
construir un món més just i equitatiu per a tothom. Després d’anys 
de treball conjunt, el passat mes de maig vam lliurar més d’un 
milió de signatures a ministeris i parlaments de tot Europa a favor 
de la taxa Robin Hood.

El 2013 es va aprovar a la Comissió Europea el mecanisme de 
cooperació reforçada per aplicar conjuntament la taxa Robin 
Hood. D’aquesta manera, la taxa esdevenia una realitat a Europa. 
Està previst que s’incorpori a l’agenda de les properes reunions 
de ministres d’Economia i Finances de la unió Europea (ECOFIN) del 
setembre del 2015.

Més informació a:
www.OxfamIntermon.org/desigualtat

inseguretat alimentÀria  
al saHel
La inseguretat alimentària afecta més de deu milions de persones al 
Sahel. Amb l’objectiu d’oferir evidències que ajudin a entendre millor 
aquest problema, Oxfam Intermón ha desenvolupat el projecte Seguretat 
alimentària i resiliència a l’Àfrica de l’Oest (SARAO), un programa 
d’investigacions cofinançat per l’Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AACID) en el qual han col·laborat una 
àmplia xarxa d’investigadors i associats de dins i fora d’Andalusia.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és conèixer millor les causes de la 
inseguretat alimentària que afecta Burkina Faso, Mali i Níger per tal de:
1. Proporcionar recomanacions a les institucions d’aquests països.
2. Formar la societat civil del Sahel sobre instruments de protecció social 
i reserves alimentàries.
3. Desenvolupar les capacitats de les institucions locals d’investigació 
d’Andalusia, construint una xarxa d’investigadors sobre la seguretat 
alimentària i la cooperació al desenvolupament.

El projecte es va clausurar el passat 26 de febrer, i d’aquesta manera es 
va acabar un treball de tres anys en els quals s’han aconseguit avenços 
en la construcció de resiliència i el dret a l’alimentació des de diferents 
punts de vista gràcies a la col·laboració d’un grup multidisciplinari de 
persones amb capacitats i experiències molt variades. 

Més informació a:  
http://resilienciaenafricaoeste.blogspot.com.es

mÉs D’un miliÓ De signatures Demanen  
LA tAXA rObIN HOOD A LA UNIÓ eUrOPeA

4



©
 S

ilv
ia

 D
om

ín
gu

ez
 /

 O
xf

am
 In

te
rm

ón

un any i mig després de 
l’obertura de la primera botiga 
Oxfam Intermón Segona 
Oportunitat, ja tenim un total de 
sis establiments d’aquest tipus. 
Els hem obert a Barcelona, 
Madrid i València.

Són botigues de “segona 
oportunitat” perquè hi venem 
roba de segona mà. Per a Oxfam 
Intermón constitueixen una font 

d’ingressos que s’utilitzen per 
finançar projectes i activitats 
de l’organització: cooperació, 
acció humanitària, comerç just 
i campanyes de sensibilització i 
mobilització social.

Les botigues són gestionades 
per persones voluntàries 
i s’autoabasteixen amb la 
donació de roba usada. La 
recollida es fa a les botigues de 

comerç just que té la institució i 
a les mateixes botigues Segona 
Oportunitat. Roba, sabates, 
bosses, mocadors, cinturons 
i bijuteria són els articles que 
pots trobar o donar en aquests 
establiments.

A la Gran Bretanya, Irlanda i 
Alemanya, fa anys que Oxfam 
gestiona la seva pròpia xarxa de 
botigues de segona mà amb un 
èxit notable.

A continuació t’indiquem les 
adreces de les botigues Oxfam 
Intermón Segona Oportunitat a 
Espanya:
BARCELONA
C. de Viladomat, 43
C. de Provença, 478
C. de Puigmartí, 28
VALÈNCIA
C. de Sant Vicent, 106
C. del Literat Azorín, 16, baixos
MADRID
Pg. de les Delicias, 138

518 equips inscrits i més d’1.073.000 euros 
recaptats. Aquest ha estat el resultat 
de les edicions d’enguany de l’Oxfam 
Intermón Trailwalker a Girona i Madrid, el 
més gran dels reptes esportius i solidaris 
per equips de tot l’Estat. Va néixer el 1986 
i actualment se celebra a onze països. A 
Espanya, Oxfam Intermón va organitzar el 
primer Trailwalker l’any 2011.

Les edicions del 2015 s’han celebrat el 
18 d’abril a Girona i el 21 de juny a Madrid.  
A Girona, hi van participar 356 equips de 
sis persones, que van recórrer el tram de 

100 quilòmetres des d’Olot fins a Sant 
Feliu de Guíxols en menys de 32 hores. 
El Trailwalker de Madrid va discórrer per 
la vall del Lozoya i el Guadarrama i hi van 
participar 133 equips.

En aquesta edició, la recaptació es 
destinarà als projectes que Oxfam 
Intermón té per facilitar l’accés a l’aigua 
potable. Al món, milions de persones no 
poden accedir-hi, i el 80% de les malalties 
estan relacionades amb l’aigua bruta (com 
ara la diarrea, el còlera o el tifus, entre 
d’altres).

Amb la recaptació d’Oxfam Trailwalker i 
la feina duta a terme per l’organització, 
l’aigua arribarà a moltíssima més gent. 
“Cada quilòmetre canvia la vida de milers 
de persones, millora el seu accés a l’aigua 
i, el que és més important, contribueix a 
aconseguir que tinguin una vida digna”, va 
afirmar José María Vera, director general 
d’Oxfam Intermón, tot agraint l’esforç dels 
participants durant la darrera edició.

Més informació a:
http://trailwalker.OxfamIntermon.org

bOtIGUes OXFAm INtermÓN seGONA OPOrtUNItAt

QuilÒmetres Que canVien ViDes

Per als nostres equips  
de comerç just
T’animes a unirt’hi?

Per als nostres equips d’acció 
ciutadana, campanyes i 
mobilització social
uneix-t’hi i organitza 
activitats a la teva ciutat, 
posa’t en contacte amb altres 
entitats, fes difusió a les 
xarxes socials...

Si t’interessa, truca’ns al  
902 330 331, escriu-nos a 
info@OxfamIntermon.org, 
entra a la nostra web 
www.OxfamIntermon.org, o 
vine a la botiga de comerç just 
que tinguis més a prop.

NECESSITEM 
PERSONES 
VOLUNTÀRIES
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la ViolÈncia amenaça noVament  
LA PObLACIÓ De bUrUNDI 
D’uns mesos ençà, la població 
de Burundi està patint 
novament tensió i violència. 
Aquesta vegada, unes 
eleccions, convocades per a 
finals de juny sense garanties 
i boicotejades per l’oposició, 
n’han estat el detonant. La 
nova crisi posa de manifest 
la fragilitat de la pau 
aconseguida el 2005, després 
de dotze anys de guerra 
civil, en aquest petit país, 
considerat un dels deu més 
pobres del món, segons les 
dades de les Nacions unides. 

Aquesta crisi ha motivat ja 
la fugida del país de més 
de 127.000 persones, que 
s’han refugiat als països 
més propers: Tanzània, 
Rwanda, uganda i la República 

Democràtica del Congo 
(segons dades de juny del 
2015). La major part d’aquests 
refugiats s’estan traslladant 
a banda i banda de la frontera 
entre Burundi i Tanzània. Per 
facilitar les condicions de vida 
als més de 62.000 refugiats 
a Tanzània, estem treballant 
en la promoció de la higiene i 
el sanejament. Hem instal·lat 
i subministrem aigua 
potable a 14 tancs situats 
en els assentaments de 
refugiats i hem començat 
a treballar en la perforació 
de pous. Així mateix, hem 
construït 623 latrines, 
que complementen les 
475 instal·lades per 
l’ONG Tanzania Water and 
Environmental Sanitation 
(TWESA). A més, amb el suport 

de les mateixes persones 
refugiades, estem assegurant 
el manteniment i la neteja 
d’aquestes instal·lacions. 

Evitar el contagi de malalties 
també és fonamental; per 
això complementem la tasca 
de vacunació contra el còlera 
que hi duu a terme Metges 
sense Fronteres. Treballem a 
més en la sensibilització per 
prevenir aquesta malaltia; més 
de 200 voluntaris, organitzats 
en 28 comitès, informen els 
seus veïns sobre la necessitat 
de mantenir uns determinats 
hàbits higiènics malgrat la 
precarietat de les condicions. 
També és part de la nostra feina 
donar suport als desplaçats 
que no han creuat les fronteres; 
en aquest cas, els estem 

subministrant lots d’aliments.
De manera paral·lela, exigim 
a la comunitat internacional 
que treballi per evitar una 
nova guerra civil al país i per 
assegurar la protecció dels 
burundesos. Creiem que calen 
mesures urgents per desarmar 
la població civil i facilitar la 
reobertura dels mitjans de 
comunicació independents 
per garantir el dret a la lliure 
expressió, mentre es treballa 
en la recerca d’una solució 
pacífica a través del diàleg. 
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Creuar la mar Mediterrània (una mar a les 
platges de la qual molts de nosaltres hem 
passat alguns estius), camí d’Europa, 
ha costat la vida, entre el gener i el juny 
del 2015, a 1.850 persones com a mínim. 
Aquesta xifra és tres vegades superior 
a la registrada durant tot l’any 2014. 
Però, malgrat el risc, el flux d’immigrants 
que decideixen embarcar-se en bots i 
barcasses precaris continua creixent. En 
els sis primers mesos de l’any han estat 
137.000 les persones que han aconseguit 
arribar a Europa; al llarg de tot el 2014 van 
ser unes 75.000. 

La causa d’aquest èxode continu, 
massiu, que registra víctimes com si 
es tractés d’una guerra (més de 28.000 
en el que portem de segle XXI) és la 
desigualtat. La Mediterrània és una mar 
desigual. Els ingressos a la ribera sud són 
dotze vegades inferiors als de la ribera 
nord, i si ens desplacem cap a l’Àfrica 

subsahariana, d’on procedeix una bona 
part d’aquests immigrants que s’atreveixen 
a creuar d’una riba a l’altra, la diferència 
pot superar les trenta vegades. A una 
banda, recursos econòmics; a l’altra, 
precarietat; però també a un costat pau 
i a l’altre tensió, violència i, de vegades, 
guerra. Síria, immersa en una guerra civil, 
Afganistan, on es viu un clima de tensió 
i enfrontaments constant, i Eritrea, 
qualificada pels mateixos immigrants 
com un país en “estat d’excepció”, són els 
països que més persones envien cap a la 
mar, a la recerca de refugi a Europa. 

Davant d’aquesta situació, hem denunciat 
obertament la reacció de la unió 
Europea, que ha optat per restringir les 
polítiques migratòries i d’asil, la qual cosa 
dificulta l’accés dels nous immigrants 
a un lloc segur, i ha reduït l’ajuda al 
desenvolupament, que podria contribuir a 
mitigar les desigualtats i evitar així el flux 
migratori. Avui Europa està més centrada 
en el control de les seves fronteres 
que a afrontar el deure moral de salvar 
vides. Ara mateix, Europa no té ni la visió 
ni el lideratge necessaris per abordar 
les causes fonamentals que impulsen 
tantes persones a abandonar les seves 
llars i a enfrontar-se al risc. Europa i la 
comunitat internacional han d’intensificar 
els esforços en la construcció de pau 
i desenvolupament als països pobres i 
insegurs, o altrament serà impossible 
detenir aquesta immigració massiva. 
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la mar De la Desigualtat 

tragÈDia a la meDiterrÀnia
Les paraules i la consternació ja no són suficients

A una banda, recursos 
econòmics; a l’altra, 
precarietat; però també a un 
costat pau i a l’altre tensió, 
violència i, de vegades, guerra 
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VIAtGe De COL·LAbOrADOrs

PARAGUAI:
UNA ILLA ENVOLTADA 
DE TERRA
Al Paraguai hem vist com la desigualtat condemna petits productors i productores a l’economia 
de subsistència, a l’analfabetisme i a l’oblit. El principal problema a què han de fer front és 
l’accés a la terra. Els quilòmetres i quilòmetres de terra cultivable que s’estenen pel país són 
a les mans de cacics i multinacionals que es dediquen a l’agricultura extensiva. Els camperols 
únicament demanen a l’Estat unes poques hectàrees per conrear-hi. un grup de col·laboradors 
i col·laboradores d’Oxfam Intermón ha pogut comprovar com lluiten per això i descobrir molts 
altres projectes que portem a terme en aquest país. Text: Rosa Gómez i Mònica Galcerán, d’Oxfam Intermón,  

i Alfons, Amélie, David, Iban, Jesús, José Antonio, Josep Maria, Julia, Martin, Miriam i Pilar, guanyadors del viatge de col·laboradors

© Andrea Ruffini
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DILLUNs 13 De JULIOL DeL 2015. bArAJAs

Aquí estem, arribats del nord, de l’est, del sud i 
del centre, puntualment al taulell d’Aerolíneas 
Argentinas. Ens falta el Xavier, a qui desitgem 
una ràpida recuperació. Dia calorós, en el qual 
s’està millor a l’aeroport, amb l’aire condicionat, 
que fora, a plena canícula. Ens diuen que el vol 
porta una mica de retard i de seguida trobem 
un racó on prendre alguna cosa, muntar el 
grup de WhatsApp i petar la xerrada. El viatge 
promet: anem a un país amb una naturalesa 
impactant, ric en recursos (però mal distribuïts) 
i que no apareix gaire sovint en els mitjans de 
comunicació. Petita excepció: el papa Francesc 
acaba d’estar allà i alguna cosa sí que ha sortit a 
la premsa, encara que més aviat poca.
Alfons

DImArts 14 De JULIOL. bUeNOs AIres I AsUNCIÓN

Ja som a Amèrica. Asunción. Vols amb destinació a Caracas, Rio, ushuaia...  
un món gran, ple de possibilitats.
José Antonio

Ens reben calorosament a l’oficina d’Oxfam. L’Oscar, la Verónica i la Liliana 
ens fan una introducció al treball d’Oxfam al país, en incidència política, en 
cooperació, en acció humanitària i en comerç just. Han convidat la Milda, una 
analista política paraguaiana que ha recorregut els 170 km que separen casa 
seva d’Asunción per explicar-nos quin és el context del país. Crua realitat. 
Ombres, moltes ombres. I l’Alfons pregunta: “Davant d’aquesta realitat, on 
són les vies d’esperança?” Ens contesten que les veurem al llarg d’aquests 
dies, coneixent persones que lluiten dia rere dia pels seus somnis, que no 
defalleixen i que veuen el futur amb optimisme. Il·lusió. Raigs de llum. Tenim 
moltes ganes d’enlluernar-nos!
Mònica

DImeCres 15 De JULIOL  |  sucre De comerç just

Avui hem visitat la cooperativa Manduvirá. La presentació amb les persones fundadores ha estat reveladora; 
ens han explicat la història de la seva situació i els seus desitjos prometedors, i també com la unió entre els 
productors i les ganes d’obtenir un bon producte (sucre de canya orgànic i de comerç just), juntament amb 
una ètica de treball i el respecte envers cada soci, ha donat com a resultat el compliment del seu projecte: 
una fàbrica pròpia on el treball i el sou són justos i dignes i on, a més a més, es reconeix l’esforç de totes i 
cadascuna de les persones involucrades en la cooperativa. un somni fet realitat i del qual tots nosaltres podem 
aprendre que realment és possible que es compleixi el somni que portem a dins.
Julia

Miriam (de Bilbao), José Antonio (de Madrid), Martin (de Santander), Pilar (d’Alacant) i Alfons (de Barcelona) han estat els 
guanyadors del sorteig que cada any porta un grup de col·laboradors a visitar els projectes d’Oxfam Intermón en algun 
país del món. Aquest any, la destinació ha estat el Paraguai. Els col·laboradors, els seus acompanyants i dos membres 
d’Oxfam Intermón (Mònica Galcerán i Rosa Gómez) ens expliquen en primera persona la seva experiència.

©
 D

av
id

 L
óp

ez

Els col·laboradors d’Oxfam Intermón es preparen per a la visita a la cooperativa de sucre Manduvirá.

9Revista Oxfam Intermón  |  Setembre 2015  |  Viatge De socis  | 



Visita a l’hivernacle de tomàquets orgànics del Sr. Vega, 
programa pilot d’hivernacle i regatge gota a gota.

Diversos 
col·laboradors 
conversen amb 
l’Edilberto, líder 
camperol de 
l’OCRC.

DIJOUs 16 De JULIOL  |  suport als camperols

Després de l’intens i interessant dia d’ahir visitant la sucrera, era 
difícil posar el llistó més alt, però la visita d’avui i el contacte amb 
els camperols sense terra ha estat a l’altura. Encara que tots estem 
molt cansats i demà cal aixecar-se a les 4 h, ens fiquem al llit 
amb un somriure de banda a banda de la cara pel dia tan especial 
compartit amb tot aquest gran grup que hem format.
Iban i Miriam

Els líders camperols de l’OCRC (Organización Campesina Regional 
de Concepción) ens han explicat com s’organitzen per millorar 
el rendiment de les seves terres, per comercialitzar els seus 
productes i, sobretot, per defensar els drets tant dels camperols 
amb terra com dels que no en tenen. L’anomenat Asentamiento 
Reconquista és un cas d’èxit: 327 hectàrees de terres que van 
ser arrabassades als camperols i que han aconseguit recuperar. 
Ens han dit que el suport d’Oxfam Intermón va ser molt important 
en assessorament jurídic, i crucial per poder resistir la intensa 
sequera que van patir durant els sis primers mesos d’ocupació en 
un campament amb unes condicions molt precàries.
Mònica

DIVeNDres 17 De JULIOL  |  suport als camperols

Diana a les 4 de la matinada per sortir a les 5. Dormim a l’autobús. 
Primera destinació: la casa de la Mercedes, on el marit prepara 
un coble de bous geperuts perquè tirin del carro. Hi pugem i ens 
porten pels seus camps, esquitxats de termiters i algun vedell que 
deambula per la finca. En tornar, al pòrtic de casa seva, ens explica 
que ha progressat molt durant els últims anys i que, des de fa poc, 
el fet de vendre al mercat és una ajuda per a l’economia familiar. En 
acabat, sorpresa: l’Edilberto entra a la casa del seu amic, treu una 
guitarra i tots dos arrenquen un bell cant paraguaià a dues veus. 
Com a colofó, la Mònica i la Rosa reparteixen la revista de maig 
d’Oxfam Intermón a les persones que ens acullen, ja que hi surten, 
en el reportatge sobre els mercats.
Després, visitem una altra finca, amb molts animals (ovelles, 
porquets, gallines, pintades, etc.) que voletegen al voltant d’un 
hort ecològic del qual surten productes per al mercat. Finalment 

visitem el mercat, però amb més interès que encert, ja que ja és 
tard i algunes parades ja han tancat. Això no impedeix que ens hi 
quedem una bona estona i comprem algunes empanades, mel de 
canya i altres menjars locals. Xerrada de nou i carretera una altra 
vegada per després anar a dinar a casa de doña Modesta, abans 
d’acomiadar-nos definitivament del líder camperol que ens ha 
acompanyat durant dos dies.
En el camí, de rectes interminables, pujades i baixades, sotragueig 
de sots inesperats que ens recol·loquen les lumbars, passem per 
sabanes immenses, els límits de les quals es perden a l’horitzó. 
Preciosa posta de sol a la pampa paraguaiana, de quilòmetres i 
quilòmetres que no s’acaben mai. Després d’una jornada llarga, ens 
espera l’hotel a Curuguaty, el final del nostre camí avui.
Alfons
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Els col·laboradors escolten la història de la massacre de Curuguaty a casa de la família Castro.

Avui, a Curuguaty, el Néstor i l’Adalberto Castro ens han obert 
les portes de casa seva. No poden sortir d’allà, estan en arrest 
domiciliari. Després d’uns dies alegres, en els quals hem comprovat 
com treballant i amb determinació molts camperols i camperoles 
aconsegueixen tirar endavant, avui ens ha tocat plorar quan ens han 
explicat la seva història. La història d’una injustícia: la massacre de 
Curuguaty del 15 de juny del 2012. El desallotjament de les famílies 
camperoles que ocupaven les terres de Marina Kue per part de la 
policia va acabar amb la mort d’onze camperols i sis policies.
El Néstor, l’Adalberto i altres companys van anar a la presó. En 
van sortir després d’una llarga vaga de fam. Ara estan pendents 
de judici, un judici imminent que se sap que serà injust, perquè 
hi ha molts interessos pel mig. I només hi ha imputats per la 
mort dels policies. Pel que sembla, no importa que hi morissin 
onze camperols.

Al Paraguai, els joves sense terra tenen una única opció per 
sobreviure: ocupar terres de l’Estat i instal·lar-s’hi, emparats per 
la reforma agrària. A Marina Kue, l’empresa Campos Morombí diu 
que és la propietària d’aquelles terres i el Govern paraguaià no ha 
resolt encara el problema de la titularitat.
Els camperols sense terra de Curuguaty demanen només unes 
poques hectàrees per conrear-hi i treure endavant les seves 
famílies. Avui fa 22 dies que unes persones han tornat a ocupar 
Marina Kue. És la seva única opció.
Els germans Castro han agraït el suport d’Oxfam a escala 
internacional i ens han demanat que expliquem la seva història, 
que donem veu als sense veu. I així ho farem, perquè volem saber: 
què va passar a Curuguaty?
Rosa

Diumenge 19 De juliol. iguaçú

Avui ens hem despertat al Brasil sota un sol radiant. 
Després d’un dia tan emotiu com el d’ahir, necessitem 
reconfortar-nos. És diumenge, dia de descans, 
i tenim a pocs quilòmetres una meravella de la 
naturalesa: les cascades de l’Iguaçú (“aigua gran”  
en guaraní). Anem cap allà!
Xops, ben xops, però feliços. A través de l’arc de Sant 
Martí que travessa les caigudes d’aigua, he vist que 
sempre hi ha un raig de llum, un raig d’esperança.
Rosa
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DIssAbte 18 De JULIOL. CUrUGUAtY  |  mObILItZACIÓ I INCIDÈNCIA

“Pluja i emocions 
desbordades, 
conquestes i 
reconquestes, 
somnis de sucre a 
l’aire, històries en 
motocicleta, llavors a 
les mans” 
JOSé ANTONIO
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Hem visitat el barri del Bañado Sur, 
a Asunción, en plena evacuació per 
inundació. Està situat a la zona baixa, 
on viuen unes 20.000 famílies i on va a 
parar tota l’aigua de la ciutat. Aquest mes 
ha plogut molt més del que és habitual. 
L’aigua s’acumula i ha començat a entrar 
en molts habitatges. Agraïm a l’Angélica 
que s’hagi escapat cinc minuts per 
explicar-nos la situació.

L’Angélica viu al barri i és una de les 
persones responsables de conscienciar 
els veïns sobre tot el que té a veure amb 
la prevenció de riscos: preparar-se davant 
les alertes d’inundació, conèixer les rutes 
d’evacuació, protegir-se i sortir abans que 
la crescuda sigui massa gran. Va rebre 
capacitació del projecte Cháke Ou (“vigila, 
que ve” en guaraní), en el qual Oxfam 
participa en la part d’aigua i sanejament.

La nostra visita ha estat curta però 
intensa. No ha estat possible, per la 
inundació, accedir a les escoles del barri 
que havíem de conèixer. 
Mònica

DILLUNs 20 De JULIOL. bAÑADO sUr  |  acciÓ HumanitÀria

Al matí ens visiten a l’oficina d’Oxfam Intermón membres de 
Decidimos, una associació d’organitzacions no governamentals 
que desenvolupa campanyes i programes per a l’expressió 
ciutadana, amb l’objectiu de promoure els drets i les garanties 
de la ciutadania. Ens expliquen com la inadequada recaptació 
impositiva del Paraguai influeix en la desigualtat. Coneixem els 
informes i investigacions que s’han fet. Fem moltes preguntes, ja 
hem conegut moltes realitats. I constatem com n’és, d’important, 
recaptar prou diners per poder aconseguir millores al país i fer-ho 
d’una manera justa; és a dir, que tothom contribueixi en funció 
dels seus ingressos i evitant l’evasió fiscal. Vam obrir el viatge 
amb una explicació excel·lent del context global i ara el tanquem 
amb Decidimos, que ens dóna també una visió global del país. 
quantes coses hem après!
És l’últim dia. Ara toquen les impressions finals. Valorem el viatge 
al costat de les persones de l’oficina d’Oxfam Intermón que ens 
han acompanyat tots aquests dies: la Verónica, la Lily, l’Elder, la 
Carol, l’Oscar, el Carlos, la Laura i el César. Gràcies per la vostra 
companyia, interès i paciència!
Mònica

Manduvirá, Concepción, Curuguaty, Iguaçú, el Bañado Sur, 
Asunción..., llocs que recordarem juntament amb diversos noms 
en aquesta extraordinària setmana en què hem conegut Oxfam 
i el Paraguai, amb les seves gents, el seu paisatge, la seva obra. 
Llums i ombres. Situacions d’injustícia que commouen però 
també històries de superació i d’esperança. En la reunió final, 
una paraula ressona i es repeteix: gràcies. Per l’organització, per 
l’encert de les visites, per l’amable acolliment, pel temps regalat, 
per la convivència en el grup. El fet de compartir quilòmetres, sots 
en la ruta, rialles, fotos amb el celular, ballarugues inesperades, 
xerrades amb els nostres amics i amigues del Paraguai, ungüent 
antimosquits, àpats de “sopa” i xurrasco... ens endinsa en 
l’apassionant món de la solidaritat. El que crea vincles malgrat la 
distància. El que Oxfam Intermón s’esforça per promoure. El que 
ens agradaria continuar construint. Som-hi!
Alfons
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El grup de col·laboradors, sota una pluja torrencial al Bañado Sur.

DImArts 21 De JULIOL   |  Desigualtat i Fiscalitat
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Les 3 de la tarda i estem esmorzant. I és 
que ens acabem de despertar, la majoria. 
uns hem dormit més, uns altres menys. No 
és fàcil a l’avió. A veure com és això del jet 
lag, que serà la primera vegada... una de 
moltes primeres vegades...
Ha estat exactament com m’ho esperava, 
tot i que realment no en tenia ni idea. En 
fi, el viatge de la meva vida, com ja ens va 
avisar la Mònica. Ara toca tornar a casa, 
al d’abans, però potser no del tot. No 
exactament.
Martin

Ha estat veritablement una experiència 
meravellosa. Conec Sud-amèrica perquè 
he tingut l’oportunitat de fer-hi voluntariat 
alguns anys. Però no coneixia el Paraguai. 
Ha estat molt interessant i enriquidor 
viure d’una manera tan directa l’actuació 
d’una entitat com Oxfam al país. La visita 
més emotiva va ser la que vam fer a 
Curuguaty, on un dels afectats (que fins i 
tot va perdre-hi un germà) ens va explicar 
la massacre. Recomano moltíssim aquest 
viatge.
Josep Maria

Poc més d’una hora per arribar a Madrid. 
Final de l’aventura. O potser no!
El viatge s’acaba, però aquestes 
experiències, les rialles, els nous 
paisatges, el contacte amb la gent, 
les històries plenes d’il·lusió, coratge, 
esperança..., tot això perdurarà en 
nosaltres. Pot ser que el viatge en si hagi 
arribat al final, però tinc la seguretat que 
en tots i cadascun de nosaltres ha canviat 
alguna cosa.
D’alguna manera, aquesta onada 
d’esperança, valentia i il·lusió que ens han 
transmès al Paraguai ha fet que l’aventura 
no s’hagi acabat. Aquesta no és la meta, 
no acabem, prenem el relleu.
Ara ens toca a nosaltres continuar 
la carrera. Tal com va dir don Darío a 
Curuguaty: “Siguem la veu dels sense veu”.
Realment sento que hem estat 
afortunadament regalats amb unes 
llàgrimes vessades en grup, unes 
cançons que ens movien junts, trajectes 
emocionants... però sobretot aquesta 
vivència única, nostra.
Pilar i David

Iniciem el descens cap a l’aeroport de 
Madrid. En uns moments haurem acabat 
el nostre viatge. Ha estat una experiència 
enriquidora en tots els sentits.
M’emporto el color vermell de la terra 
paraguaiana i els rostres de la gent d’allà. 
M’emporto alegries: haver-vos conegut, 
conèixer l’Alba Zaracho, de Manduvirá, i 
veure com podem canviar la nostra vida i 
fer realitat els somnis si realment lluitem 
per això.
També m’emporto amargor amb el cas de 
Curuguaty, que m’ha ensenyat que complir 
els nostres somnis no és fàcil però també 
que no estem sols. En la unió, la humanitat 
i l’empatia resideix la nostra força.
Gràcies per permetre’m viure aquesta 
experiència plena de rialles, somriures, 
il·lusions.
Amélie

Bé, s’ha acabat el viatge, arribem a 
Espanya. Ha estat increïble. Amb el que 
em quedo d’aquesta experiència és amb 
creure més en les persones i en aquestes 
organitzacions. A més d’haver rigut molt 
i conegut moltes coses noves. Encantat 
d’haver vingut.
Jesús

DImeCres 22 De JULIOL  |  De tornaDa
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Comiat a l’oficina d’Oxfam Intermón a Asunción. Fins sempre, Paraguai!
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els nostres inFormes

EL PROBLEMA DE 
LA DESIGUALTAT 
EXTREMA A 
MÈXIC

Mentre la riquesa de les quatre persones més riques de Mèxic 
representa ja el 9% del PIB del país, el 45,5% de la població 
continua sent pobre. Aquesta és una de les dades que trobem 
a l’informe Desigualdad extrema en México. Concentración del 
poder económico y político, publicat per Oxfam Mèxic. 
La solució per capgirar aquesta situació: redistribuir. 
Text: Eva Moure, periodista del Departament de Comunicació

El problema de la desigualtat és cada 
vegada més important a tot el planeta.  
A Mèxic, hi ha 23 milions de persones que 
tenen uns ingressos que els resulten 
insuficients per accedir a una cistella 
alimentària bàsica. I també hi ha un dels 
homes més rics del món. 

En aquest país, l’elit econòmica concentra 
el poder polític, i això es tradueix en un 
excés de privilegis fiscals per a aquesta 
elit. Precisament, una de les grans causes 
de la desigualtat es troba en el fet que la 
política fiscal mexicana afavoreix qui té 
més potencial econòmic: no és en absolut 
progressiva i l’efecte redistributiu esdevé 
gairebé nul. A més, les polítiques socials 
han estat un fracàs rotund a Mèxic: la 
creença que el creixement es filtra de les 
capes altes a les baixes no és certa al país 
des de fa dècades i avui dia el salari mínim 

està per sota dels llindars de pobresa 
acceptats. 

algunes DaDes
• Mèxic es troba entre el 25% de països 
amb més desigualtat de tot el món.
• El 38% de la població indígena viu en una 
situació de pobresa extrema.
• La fortuna dels 15 mexicans més rics ha 
crescut 4,5 vegades en els últims 20 anys.
• Menys de l’1% de la població controla el 
43% de la riquesa del país.
• Al 19,7% de la població no li arriba amb el 
que guanya per menjar.

propostes D’oXFam 
per canViar 
aQuesta situaciÓ  
a mÈXic
• Implementar canvis en la política 
salarial i laboral del país, fomentant 
salaris dignes que evitin que la 
majoria de persones treballin per 
continuar sent pobres. 
• Establir més i millors mecanismes 
de transparència i de rendició de 
comptes, com ara fer públiques les 
declaracions fiscals, patrimonials i 
d’interessos. 
• Aconseguir que Mèxic sigui un estat 
que inverteixi prioritzant l’educació, 
la salut i l’accés als serveis bàsics. 
• Impulsar una revisió de la política 
fiscal, per fer-la veritablement 
progressiva, justa i equitativa. 
L’objectiu ha de ser recaptar per 
finançar la inversió pública en 
educació, salut, seguretat i justícia, 
i per a això han de pagar més els qui 
tenen més diners (multimilionaris i 
grans corporacions).

Descarrega’t l’informe a:
www.cambialasreglas.org
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Com s’explica que a Mèxic, la catorzena 
economia del món, hi hagi més de 
53 milions de persones vivint en la 
pobresa?
La pobresa és conseqüència de la 
desigualtat. Com més gran és la bretxa de 
desigualtat d’un país o una societat, més 
s’accentuen els nivells de pobresa. A Mèxic, 
com a molts altres països del món, els fruits 
del creixement econòmic en els últims anys 
han beneficiat únicament les persones més 
riques. A més, en aquestes condicions, i a 
causa de l’elevada desigualtat que hi ha, la 
majoria de fills i filles de les persones riques 
reemplaçaran els seus pares en la jerarquia 

econòmica, de la mateixa manera que els 
fills i filles de les persones pobres ocuparan 
el lloc dels seus pares. A Mèxic, si neixes 
pobre, el més probable és que ho siguis tota 
la vida.
 
Quins són els obstacles principals per 
canviar aquesta situació?
L’important per a la reducció de la pobresa 
no és tant el creixement econòmic en si 
mateix com la redistribució de la riquesa. 
Investigacions d’Oxfam i el Banc Mundial 
indiquen que la desigualtat és la “baula 
perduda” que explica per què una mateixa 
taxa de creixement pot donar lloc a 
diferents índexs de reducció de la pobresa. 
A Mèxic, per exemple, el creixement 
econòmic no té pràcticament cap impacte 
en la pobresa. D’altra banda, Mèxic és 
un dels països amb un índex de pressió 
fiscal més baix, la qual cosa significa 
que està molt lluny d’aconseguir tot el 
seu potencial recaptatori. Oxfam calcula 
que, si reduís a la meitat la seva bretxa 
fiscal, el país recaptaria un bilió de dòlars 
addicionals. Per canviar aquesta situació, 
nosaltres proposem a la ciutadania que se 
sumi a la campanya “Iguals” i, juntament 
amb Oxfam Mèxic, demani mecanismes 

de representació i rendició de comptes 
efectius, per garantir els seus drets. que 
tothom participi en els espais democràtics 
i exerceixi la seva funció de vigilància del 
Govern, i que tothom demani als seus 
dirigents lluitar contra la desigualtat i la 
pobresa. 

Quina relació hi ha entre desigualtat i 
violència en una societat com la mexicana?
L’accés desigual als recursos, serveis i 
posicions que la societat valora genera 
una ruptura social en les comunitats més 
pobres, que a més són les que estan menys 
protegides pel sistema. un dels estudis 
esmentats en l’informe mostra que les 
ràtios d’activitat criminal i d’homicidis a 
Mèxic estan associades significativament 
a baixos nivells d’educació entre els joves 
i a altes taxes de desocupació juvenil. 
La manca d’oportunitats s’acostuma a 
traduir en nivells de violència i criminalitat 
més alts. A Mèxic, com més desigual és 
un municipi, més morts amb violència es 
produeixen.
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Consuelo López-Zuriga, directora d’Oxfam Mèxic
Entrevista a…
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eleccions

ELECCIONS 2015: UN 
MOMENT DECISIU EN 
EL COMBAT CONTRA 
LA POBRESA I LA 
DESIGUALTAT
Des d’Oxfam fa temps que estem denunciant la inquietant evolució del nostre món, un 
lloc on 80 persones acumulen tanta riquesa com 3.500 milions i on, encara avui dia, 
més de 800 milions d’aquestes persones se’n van al llit passant gana; un planeta on els 
actius allotjats en paradisos fiscals superen els 30 bilions de dòlars (una xifra superior a 
la riquesa acumulada de les dues principals potències econòmiques juntes: la Xina i els 
Estats units). Mentrestant, l’evasió i l’elusió fiscals fan que, a molts països, no es recaptin 
prou diners per garantir la salut i l’educació als seus ciutadans. I és aquí on resideix la 
importància de l’ajuda al desenvolupament.  
Text: Jaime Atienza, director de Campanyes i Ciutadania d’Oxfam Intermón

QUÈ sUCCeeIX A esPANYA?
En el cas espanyol han convergit diversos 
factors:
1. La crisi ha fet que augmenti la pobresa 
fins al punt que, actualment, un de cada 
tres nens i nenes viu en situació de 
pobresa al nostre país.
2. El model de creixement ha fet que es 
dispari la desigualtat. Així ho demostra 
el fet que milers de persones hagin 
deixat d’anar a la universitat pel fet de 
no poder pagar-se els estudis o que més 
d’1,5 milions de llars pateixin una situació 
de pobresa energètica. Alhora, però, el 
nombre de milionaris ha crescut en un 
40%. 
3. L’evasió i l’elusió fiscals detreuen cada 
any més de 50.000 milions d’euros dels 
pressupostos públics, sense que s’hagin 
adoptat mesures per combatre-les en 
profunditat.

4. La cooperació per al desenvolupament, 
una política minúscula però molt 
important per als més pobres, ha estat 
greument castigada amb la més gran de 
les retallades: un 70% menys. D’aquesta 
manera, passa a ser del 0,14% (14 cèntims 
de cada 100 euros, enfront dels 70 cèntims, 
també minsos, que tots els països havien 
acordat destinar a ajudar les persones que 
ho passen més malament). Espanya ha 
esdevingut, així, el país que més castiga 
la solidaritat i la cooperació mundial, 
mentre la seva ciutadania és, segons 
l’Eurobaròmetre, la segona a Europa, 
després de Suècia, que més hi dóna suport.

I tot això té lloc en un context en el qual 
han aflorat nombrosos casos de corrupció, 
males pràctiques i connivència entre 
actors públics i privats, mentre la societat 
reclama honestedat i transparència.

QuÈ tenim preVist per a les 
PrOPeres eLeCCIONs GeNerALs?
Ja és tradicional que, quan s’apropen 
les eleccions generals, Oxfam Intermón 
estudiï i valori amb total independència, 
sense partidismes, les propostes dels 
diferents partits i líders polítics pel que fa 
a la pobresa i la cooperació internacional. 
Per això, continuem elaborant propostes 
per contribuir a enfortir la cooperació 
internacional i protegir les persones que 
són víctimes de conflictes.

Aquesta vegada, però, la profunditat 
dels impactes de la crisi sobre milions 
de persones a Espanya ha fet que 
haguem decidit dedicar també una part 
de la nostra atenció a la pobresa local i 
a les polítiques socials necessàries per 
combatre-la. De la mateixa manera, la 
deterioració de les institucions ha fet que 
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RECOMANACIONS
PER ALS PROGRAMES
E L E C T O R A L S

ELS CANDIDATS
D‘ OXFAM  INTERMÓN

Espanya necessita compromisos polítics que prioritzin la lluita
contra la pobresa i l’exclusió social dins i fora de les seves

fronteres. Per a això, cal posar fre a l’augment de la desigualtat 
extrema. Oxfam Intermón proposa reduir la pobresa i la desigualtat

mitjançant sistemes fiscals justos, el blindatge de les polítiques
socials i la defensa dels valors democràtics dins i fora de l’Estat.

Així, doncs, els partits polítics han de:
            

OBJETIU 1
equiparar els ingressos

del 10% MÉS RIC
i del 40% MÉS POBRE

OBJETIU 2
recuperar el paper

internacional de país
solidari compromès amb

els drets humans

www.oxfamintermon.org/eleccions

abordem la necessitat de reformes a favor 
de la transparència i de la implantació de 
mecanismes de participació social. Així, 
unint els problemes internacionals i els 
del nostre país, estem plantejant mesures 
clares per combatre l’evasió fiscal, que 
impedeix complir amb els drets socials 
dels espanyols i dels qui viuen en països 
d’Àfrica, Àsia i l’Amèrica Llatina.

Pots conèixer la nostra posició sobre 
aquests temes a:
www.OxfamIntermon.org/desigualtat

algunes De 
les nostres 
propostes
1. Hem proposat una reforma 
constitucional que protegeixi 
els drets humans, que 
asseguri els drets ambientals 
i que promogui amb força la 
cooperació internacional, 
juntament amb Amnistia 
Internacional i Greenpeace. 
2. Promovem, juntament amb 
més de 400 organitzacions de 
la societat civil, el portal de  
vigilància www.poletika.org,  
en el qual analitzem les 
declaracions i els programes 
dels líders polítics i els 
comparem amb les propostes 
més serioses i solvents de les 
organitzacions socials. 
3. Impulsem, de la mà de 
l’Institut de Salut Global 
(ISGLobal), el diàleg amb els 
diferents partits polítics per 
promoure una cooperació 
efectiva i de qualitat 
després d’aquest període 
fosc per a l’ajuda oficial al 
desenvolupament (AOD) que ara 
conclou.

Per a Oxfam Intermón és 
fonamental un compromís 
actiu dels partits polítics 
contra la pobresa i l’augment 
de la desigualtat, i per això 
convidem la ciutadania, i molt 
especialment a vosaltres, 
els nostres col·laboradors, 
a sumar-se a aquestes 
propostes i a conèixer i 
pressionar perquè els líders 
polítics actuïn. Construir 
un món just és feina de tots 
i cadascun de nosaltres, i 
confiem que podem comptar 
amb el vostre suport i que 
les eleccions ens portaran 
polítiques socials, fiscals i 
internacionals més sensibles 
i efectives amb les persones 
més pobres i més centrades 
en el benestar de la societat 
global.
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recuperar la 
soliDaritat i 
el compromís 
internacional
La Faines té 41 anys. Va fugir de la 
guerra de Burundi el 1993, una guerra 
que va costar la vida als seus germans 
i germanes. Va poder iniciar una nova 
vida gràcies a un programa de seguretat 
alimentària quan va tornar al país l’any 
2004. La solidaritat internacional en 
forma d’ajuda al desenvolupament és 
fonamental per canviar i salvar la vida a 
milions de persones. Per això demanem 
als partits polítics:
• Recuperar les partides d’ajuda al 
desenvolupament per aconseguir el 
0,4% del PIB en la propera legislatura, 
com a manera de tornar a posar el 
nostre país en el camí del 0,7%.
• Recuperar recursos per a l’ajuda 
humanitària i d’emergència.
• Impulsar un sistema fiscal 
internacional que inclogui els països 
en desenvolupament i que garanteixi 
que les grans empreses tributen allà 
on desenvolupen el seu negoci i que 
els fons es dediquin a serveis socials 
bàsics com l’educació o la sanitat.

protegir els ciVils  
en conFlicte
Martha Nyandit viu en un camp de 
desplaçats del Sudan del Sud amb els 
seus sis fills. Hi va arribar l’any 2013 
fugint de la guerra i ara encara no pot 
tornar al seu poble i reprendre la seva 
vida perquè se sent amenaçada. La 
protecció de civils és un tema clau 
per a milions de persones. Al món hi 
ha actualment prop de 60 milions de 
refugiats. Espanya, que ocupa un 
lloc no permanent en el Consell de 
Seguretat de les Nacions unides, té la 
responsabilitat de:
• Prioritzar la protecció dels civils en els 
conflictes.
• Assegurar la protecció dels 
desplaçats i els refugiats amb mesures 
que garanteixin el dret dels qui fugen 
de la violència.
• Garantir la protecció de les dones en 
els conflictes, impulsant l’agenda de 
dona, pau i seguretat, així com la seva 
participació per resoldre’ls.
• Frenar la proliferació d’armes 
convencionals i assegurar-se que més 
països, especialment els africans, 
ratifiquin el tractat contra armes.
• Augmentar el volum de l’ajuda 
humanitària fins aconseguir el 10% de 
l’AOD espanyola.

reDuir la Desigualtat 
salarial
L’Aurora té 28 anys i és una dona 
altament preparada. Durant uns 
quants anys ha estat encadenant 
contractes temporals i beques pels 
quals ingressava uns 200 euros al mes. 
Ara té un treball més estable però s’ha 
vist forçada a tornar a casa dels seus 
pares perquè el sou no li permet viure 
pels seus propis mitjans a Madrid. És 
imprescindible que els diferents partits 
es comprometin a:
• Incrementar el salari mínim 
interprofessional a Espanya fins als 
1.000 euros, perquè pugui garantir una 
vida digna a les persones treballadores.
• Invertir la tendència de precarització 
del mercat de treball, que ha reduït 
dràsticament els salaris.
• Reduir les diferències entre els salaris 
més alts i els mitjans i assegurar que la 
diferència entre tots dos no sigui més 
gran d’1 a 10.
• Eliminar la bretxa salarial entre homes 
i dones.

QUÈ DEMANEM  
ALS PARTITS  
POLÍTICS?
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estAbLIr UN sIstemA 
Fiscal just i lluitar 
contra el Frau Fiscal
El Jesús és autònom i lluita per poder 
viure de la seva professió malgrat la 
crisi. Es queixa que com a empresari 
autònom paga proporcionalment més 
impostos que les grans empreses. 
A Oxfam Intermón considerem que 
la política fiscal és clau per reduir la 
desigualtat. Per això, demanem als 
partits polítics que incloguin en els seus 
programes mesures com les següents:
• Gravar més les persones que tenen 
més diners i trencar amb privilegis, 
gravant l’acumulació de riquesa i 
recuperant l’impost sobre patrimoni i 
l’impost sobre grans fortunes.
• Promoure una llei contra l’evasió fiscal, 
que redueixi a la meitat el nivell d’evasió 
i elusió fiscals, sobretot de les grans 
empreses, en un termini de cinc anys.
• Impulsar una reforma profunda 
del sistema fiscal internacional que 
reequilibri també els interessos dels 
països en desenvolupament.

mÉs transparÈncia i 
participaciÓ ciutaDana
La Irene i el Carlos tenen 23 i 34 anys, 
respectivament. Ella és estudiant de 
Medicina; ell és llicenciat en Dret i 
Administració d’Empreses i té deu anys 
d’experiència en la defensa de drets 
humans. Són activistes que aposten per 
la participació ciutadana en la política 
i la presa de decisions. Des d’Oxfam 
Intermón creiem que és fonamental que 
els partits polítics puguin:
• Garantir l’accés a informació de 
qualitat i que es reconegui l’accés a la 
informació com un dret fonamental.
• Regular l’activitat dels lobbies i grups 
d’interès.
• Recuperar el Congrés dels Diputats 
com a lloc de diàleg i rendició de 
comptes.
• Establir mecanismes de participació 
ciutadana en la presa de decisions. 
• Garantir les llibertats ciutadanes i que 
no es tanqui l’espai de la societat civil.

garantir ingressos 
mínims per a una  
ViDa Digna
La Beatriz va ser desnonada de casa 
seva per culpa de la crisi. Vídua i amb 
tres fills, aquesta lluitadora de 38 anys 
viu amb 770 euros mensuals però no 
arriba a final de mes i no té dret a més 
ajudes. Creiem que totes les persones 
tenim dret a una vida digna sense 
pobresa ni exclusió social. Per això, 
reclamem als partits que incloguin dins 
el seu programa electoral:
• Establir una renda mínima d’inserció 
de 650 euros (com la màxima del País 
Basc), i que sigui de 1.000 euros si 
resideixen tres persones en la unitat de 
convivència.
• Blindar les polítiques socials que 
garanteixen els drets bàsics i la igualtat 
d’oportunitats de totes les persones 
(en concret: educació, salut i protecció 
social).

Tant dins com fora de les nostres fronteres, la bretxa de desigualtat entre les persones 
que més riquesa tenen i les més vulnerables s’ha incrementat durant les últimes 
dècades i se n’ha accelerat el ritme des de l’inici de la crisi econòmica. Per això 
hem engegat una campanya per a les eleccions generals, en la qual demanem als 
partits polítics que incorporin en els seus programes electorals mesures concretes 
destinades a reduir la desigualtat econòmica i potenciar la inversió en polítiques 
socials, tant a Espanya com a la resta de països que ho necessiten.
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El camp de desplaçats de Tundikhel va ser el lloc segur que 
milers de persones van trobar després del terratrèmol.
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A mb el pas dels 
mesos, el poble 
nepalès ha 
començat a 

recuperar la normalitat. 
No és gens fàcil. L’impacte 
dels sismes en la societat 
ha estat demolidor. Gairebé 
800.000 llars van patir 
danys greus o van quedar 
completament destruïdes. 
Desenes de milers de persones 
encara continuen vivint en 
refugis improvisats a l’aire 
lliure, suportant els efectes 
de les pluges monsòniques 
que afecten aquesta part 
d’Àsia durant els mesos de 
juliol a setembre. L’escassetat 
d’aliments és una realitat, 
en un lloc on la pobresa i la 
manca d’infraestructures ja 
eren preocupants abans del 
desastre.

Principalment, van ser dos 
els terratrèmols que van fer 
trontollar el país. El primer, 
d’una magnitud de 7,8 graus, 
es va produir el 25 d’abril i va 
tenir l’epicentre en el districte 
de Gorkha; el segon, d’una 
magnitud de 7,3 graus, es 
va esdevenir el 12 de maig, 
amb epicentre al districte 
de Dolakha. A més a més, 

va haver-hi més de cent 
rèpliques, amb magnituds 
de fins a 6,7 graus. El Govern 
del Nepal va declarar l’estat 
d’emergència el 25 d’abril i va 
demanar suport humanitari 
internacional. La situació 
va ser especialment crítica 
a les zones rurals properes 
a l’epicentre, on la majoria 
dels edificis van quedar 
malmesos. Després del segon 
terratrèmol, es van produir 
més esfondraments i danys a 
les infraestructures, i això va 
fer que ara sigui encara més 
difícil arribar a les persones 
que ho necessiten. Moltes 
zones afectades estan 
connectades amb el món per 
una única carretera i ja era 
difícil accedir-hi abans de 
la tragèdia. Les escoles van 
reobrir oficialment el 31 de 

El Nepal encara intenta refer-se de la sèrie de 
devastadors terratrèmols i les successives rèpliques 
que van sacsejar aquest país durant el passat mes 
d’abril. Més de 8.700 persones hi van perdre la vida 
i 21.000 en van resultar ferides. Text: Júlia Serramitjana, 

periodista del Departament de Comunicació  |  Fotos: Pablo Tosco

EL NEPAL, 
DESPRÉS DEL 
TERRATRÈMOL

L’escassetat 
d’aliments és una 
realitat, en un lloc on 
la pobresa i la manca 
d’infraestructures 
ja eren preocupants 
abans del desastre 

emergÈncies
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maig, però tan sols el 40% 
dels pares van deixar que els 
seus fills tornessin a les aules, 
per por que la terra tornés a 
tremolar.

Passats aquests mesos, la 
gent continua necessitant 
ajuda humanitària per poder 
fer front a la devastació. Però 
ara, per bé que atendre la 
població de manera immediata 
és una prioritat fonamental, el 
focus també està posat en la 
reconstrucció, no només dels 
habitatges sinó també dels 
mitjans de vida i els serveis 
bàsics. L’ONu calcula que 
uns 2,8 milions de persones 
necessiten ajuda humanitària 
i 1,4 milions requereixen 
assistència alimentària. 
La seguretat alimentària 
és preocupant a les zones 
muntanyenques remotes, on 
gairebé el 70% de les llars 
tenen un consum d’aliments 
pobre o marginal i prop de la 
meitat segueixen una dieta poc 
variada.

Les pluges monsòniques 
van començar poc després 

del desastre i es van anar 
intensificant a mesura que 
avançaven els dies (el Nepal 
rep al voltant del 80% de les 
precipitacions anuals en tan 
sols tres mesos, del juliol al 
setembre). A més de dificultar 
encara més l’accés a les zones 
remotes, les pluges han fet que 
augmenti el risc de contreure 
malalties per a les desenes 
de milers de persones que 
viuen a l’aire lliure en refugis 
improvisats i per a tothom qui 
no pot accedir a instal·lacions 
de sanejament com ara lavabos 
i vàters.

Les comunitats que viuen a 
la zona han demostrat una 
capacitat de recuperació 
extraordinària salvant tot el 
que van poder de les seves 
llars (sostres, maons, fusta, 
articles per a la llar...), però la 
necessitat número u per a la 
immensa majoria de la gent 
continua sent poder disposar 
d’un refugi segur.

Els terratrèmols han tingut un 
gran impacte en la seguretat 
alimentària de la població i en 

les vides dels homes i dones 
que es dediquen a l’agricultura. 
Moltes d’aquestes persones 
van perdre aliments, llavors, 
conreus, bestiar, instal·lacions 
d’emmagatzematge i reg... I han 
de començar de nou.

la resposta D’oXFam
Des de l’inici de la crisi 
provocada pel terratrèmol, 
Oxfam ha proporcionat ajut 
als afectats donant accés a 
l’aigua potable i refugi a prop 
de 50.000 persones. També 
ha distribuït kits d’higiene, ha 
instal·lat latrines per evitar 
la propagació de malalties 
i ha repartit solucions de 
potabilització d’aigua, 
fins arribar a un total de 
330.000 persones.

Treballem a set dels districtes 
més afectats pel terratrèmol: 

Katmandú, Lalitpur, Gorkha, 
Sindhupalchowk, Nuwakot i 
Dhading.

A la vall de Katmandú, hem 
distribuït aigua potable, 
kits d’higiene i latrines en 
quatre campaments a l’aire 
lliure (Tundikhel, Sinamangal, 
Khumaltar i Kirtipur) i tres 
camps més (Sannkhu, Khokana 
i Champi).

Oxfam Intermón treballa al Nepal 
des de fa més de vint anys en 
programes de desenvolupament 
i acció humanitària juntament 
amb les organitzacions locals 
i el Govern, donant suport a 
les comunitats vulnerables. La 
nostra intenció és romandre-hi i 
treballar plegats a llarg termini.

Per col·laborar en aquesta 
emergència, pots fer un 
donatiu entrant a  
www.OxfamIntermon.org/nepal 
o trucant al 902 330 331.

Oxfam ha  
proporcionat ajut  
a un total de  
330.000 persones

La Saim va fugir de casa seva amb la família quan va començar el terratrèmol i es va refugiar al campament de Tundikhel.
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eNtreVIstA A bArbArA mINeO, resPONsAbLe  
D’acciÓ HumanitÀria D’oXFam intermÓn

“Disposem d’un equip que pot 
mobilitzar-se en les primeres 48 hores 
per desplaçar-se a la zona afectada”

Com responem a una emergència com la 
del Nepal?
Cal fer tot un treball de preparació previ 
per poder respondre adequadament 
a una emergència sobtada com la del 
Nepal. Per a això, disposem d’un equip de 
professionals que pot mobilitzar-se durant 
les primeres 48 hores per desplaçar-se a la 
zona afectada, avaluar els danys i brindar 
assistència humanitària a les víctimes.

També tenim una reserva de materials 
d’emergència que estan disponibles de 
manera immediata. En el nostre cas, 
normalment mobilitzem materials per 
proporcionar aigua i sanejament, ja que és 
una de les primeres necessitats que cal 
cobrir en una emergència.

A més, en molts casos, als països més 
exposats a aquests tipus de desastres, 
els equips fan un treball de preparació per 
poder ser reactius i proveir l’assistència 
humanitària de la manera més ràpida 
possible.

Què és el més important en els primers 
moments?
Salvar vides. Això es fa assegurant a la 
població afectada, tan ràpidament com es 
pugui, l’accés als serveis bàsics, és a dir, 
salut, aigua, alimentació i refugi. En el cas 
d’un terratrèmol, les tasques de rescat de 
les primeres hores també són crucials.

Com enviem el material que necessiten les 
persones afectades? I com es distribueix 
allà? 
El material s’envia a les zones afectades 
ben ràpidament una vegada comprovat 
que no és possible trobar-ne allà. En 
el cas d’Oxfam Intermón, tenim en 
dipòsit materials per proporcionar aigua 
i sanejament que ens permeten, per 
exemple, muntar en molt poc temps bombes 
potabilitzadores d’aigua, rampes de 
distribució d’aigua o latrines. També tenim 
kits d’higiene que distribuïm urgentment 
entre la població afectada per contribuir a 
mitigar el risc de contreure malalties.

Com ens assegurem que l’ajuda arriba al 
màxim nombre d’afectats?
És necessari disposar de prou recursos 
per poder arribar a les zones més aïllades, 
però també resulta vital comptar amb una 
bona coordinació entre els diferents actors 
que intervenen en una crisi, per evitar-hi 
duplicitats. En els darrers anys, el sistema 
humanitari ha anat millorant el nivell de 
coordinació, fins i tot amb el Govern i les 
autoritats locals afectades.

En una situació d’emergència, les primeres 
hores són les primordials. Per poder 
reaccionar amb urgència i disposar de 
recursos des del primer moment, Oxfam 
Intermón té un fons d’acció humanitària.
 
Col·labora-hi a:  
www.OxfamIntermon.org/fons
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E l resultat del projecte Tierra 
Madre és una gamma de tres 
cafès ecològics (100% aràbica, 
natural mòlt i descafeïnat) que 

satisfà els consumidors més exigents i 
alhora promou un triple efecte en les dones 
camperoles de Nicaragua i d’uganda:

1. Pel fet de ser de comerç just, aquests 
cafès asseguren un mitjà de vida 
sostenible a les camperoles que els 

conreen i a les seves famílies perquè 
compleixen tots els estàndards del 
comerç just i, a més, s’obtenen per 
comercialització directa entre les 
cooperatives de camperols i Oxfam 
Intermón, evitant intermediaris.

2. Són cafès provinents del cultiu 
ecològic. Això és especialment important 
perquè aquestes varietats es conreen en 
zones tropicals d’altura, concretament 
en boscos humits, un ecosistema 
molt amenaçat que contribueix molt 
especialment a mantenir la biodiversitat.

3. Són cafès amb un enfocament de 
defensa dels drets de les dones. D’una 
banda, el cafè prové de dones camperoles 
(cooperativistes de ple dret de les seves 

organitzacions) i, de l’altra, contribueix 
a finançar els programes de suport a les 
dones a totes dues cooperatives.

un caFÈ Que aposta  
per la igualtat De  
les Dones a nicaragua
El programa de dones a Nicaragua finança, 
específicament, el suport a les dones 
perquè elles puguin registrar la terra al seu 
nom. Això és així perquè en molts casos 
la propietat de la terra és a les mans dels 
homes i el procés d’adquirir la titularitat 
resulta complicat. 

Sens dubte, tenir la propietat legal de 
la terra que es conrea és un punt clau 
de partida en el reconeixement de molts 
altres drets. Ja fa quatre anys que el 

Els cafès Tierra Madre 
asseguren un mitjà de vida 
sostenible a les camperoles 
que els conreen i a les  
seves famílies

Fa quatre anys va néixer el cafè Tierra Madre, un producte que, 
a més de ser de comerç just, defensa els drets de les dones 
camperoles que el conreen. Aleshores era un cafè procedent 
de Nicaragua. Ara estem llançant un nou cafè Tierra Madre que 
combina el cafè aràbica de Nicaragua amb el robusta d’Uganda. 
D’aquesta manera, a més de sumar varietat a la nostra gamma 
de cafès, continuem apostant pels drets de les dones també 
a Uganda. Text: Juanjo Martínez, responsable de productes de comerç just a Oxfam 

Intermón  |  Fotos: Pablo Tosco

ELS NOUS CAFÈS 
TIERRA MADRE, 
OPORTUNITATS DE 
DESENVOLUPAMENT 
PER A LES DONES 
CAMPEROLES

comerç just
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ACPCU, LA COOPerAtIVA resPONsAbLe 
Del caFÈ tierra maDre a uganDa
Oxfam Intermón dóna suport a l’ACPCU (Ankole Coffee Producers  
Co-operative Union) des que va néixer, ara fa vuit anys. Es tracta de la unió 
entre cooperatives de base de famílies camperoles de la regió d’Ankole, al 
sud d’Uganda. Aquesta unió proporciona a les cooperatives les capacitats 
necessàries per a l’exportació, així com per a la millora de les tècniques 
de cultiu i la seva conversió en ecològic. Aquest any, a més, han estrenat 
noves instal·lacions, que els permeten millorar els costos de processament 
i la qualitat del cafè. A l’inici, l’ACPCU agrupava vuit cooperatives de base, i 
actualment ja en són vint (8.000 persones).

Oxfam Intermón era, durant els primers anys, el principal client de l’ACPCU, 
però actualment està entre les posicions cinquena i setena, malgrat que no 
ha deixat de créixer en les seves compres. Això ho valorem com un fet molt 
positiu, perquè demostra la sostenibilitat del projecte.
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programa es va posar en marxa i, a més 
de corregir moltes situacions injustes, ha 
propiciat que cada vegada adquireixi més 
importància el fet que es respectin els 
registres de propietat entre els homes i 
les dones de la cooperativa.

i ara, a uganDa
El programa de dones a uganda, que 
s’ha estat gestant durant molts mesos, 
s’ha pogut fer realitat gràcies al suport 
de Triodos Bank. Diverses persones hem 
aportat les nostres reflexions sobre quins 
haurien de ser els objectius del programa. 
També hem fet entrevistes a 172 dones 
de la cooperativa per entendre les seves 
necessitats. No obstant això, va ser 
Sandra Sotelo, responsable de gènere 
a l’Àrea de Desenvolupament Temàtic i 
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Metodològic d’Oxfam Intermón la primera 
persona que ens va advertir: tal vegada 
seria millor que fossin les mateixes dones 
de la cooperativa qui expressessin els 
seus interessos.

Tal dit, tal fet. Vam organitzar una reunió 
amb l’Agnes, la Bonabantu, la Byamhanga 
i la Namaara, quatre dones productores 
de cafè i cooperativistes, i els vam 
plantejar els objectius que s’havien 
pensat per al programa; objectius al 
voltant de l’educació de les seves filles, 
ja que els nivells d’absentisme i fracàs 
escolars són més alts en les nenes que 
en els nens, en aquesta regió. Elles 
semblava que estaven d’acord amb la 
proposta. Poc abans d’acabar la reunió, 
però, els vam preguntar si se’ls acudia 
alguna orientació millor per al programa. 

Es van mirar, van murmurar alguna cosa 
en runyankole, la llengua local, i finalment 
una d’elles es va atrevir, amb la veu 
trencada, a preguntar si potser no seria 
millor una altra opció. quan el nostre 
intèrpret va acabar de traduir la seva 
exposició, no ens ho podíem creure: ens 
estaven proposant una cosa totalment 
diferent que era, simplement, millor. 

Quin És l’enFocament Final  
DeL PrOGrAmA?
Gràcies a les propostes de les dones 
ugandeses, amb els diners destinats 
a aquest programa es concedeixen 
microcrèdits a les dones que presentin 
una proposta de desenvolupament. 
D’aquesta manera, les que reben un 
microcrèdit es comprometen a tornar el 
fons amb uns petits interessos i en un 
termini inferior a un any. Passat aquest 
temps, si cal, poden rebre novament un 
microcrèdit. El fons anirà augmentant i 
la seva capacitat serà proporcional a la 
responsabilitat amb què elles mateixes 
el tractin. La cooperativa ofereix suport 
tècnic en l’administració d’aquests fons 
però són les mateixes dones les que 
decideixen a qui es presta un microcrèdit 
i quines són les seves condicions. El 

simple fet d’habilitar un espai on les 
dones puguin reunir-se i compartir 
les seves dificultats quotidianes ja és 
un gran pas. A les virtuts del comerç 
just i de l’agricultura ecològica s’uneix 
l’empoderament de les dones.

Ara sabem que quan comprem cafè Tierra 
Madre estem col·laborant directament amb 
les dones d’aquesta cooperativa ugandesa 
perquè puguin emprendre iniciatives que 
augmentin la seva capacitat i la seva 
autoestima. 

Gràcies al cafè Tierra Madre 
d’Uganda es concedeixen 
microcrèdits a les dones 
que presentin propostes de 
desenvolupament

L’Agnes, la Bonabantu, la Byamhanga i la Namaara, quatre dones productores de cafè Tierra Madre a Uganda.

©
 A

lb
er

to
 E

is
m

an
 /

 O
xf

am
 In

te
rm

ón

26



Revista Oxfam Intermón  |  Setembre 2015  |  comerç just  | 

La taula següent compara el que una dona camperola de l’ACPCu rep pel seu cafè quan el comercialitza com a  
Tierra Madre i el que estaria percebent si el comercialitzés a través del comerç convencional, sense considerar 
situacions d’abús d’intermediaris, que podrien modificar aquests càlculs considerablement:

Els nous cafès Tierra Madre conformen 
una gamma de tres varietats de cafè 
mòlt d’elaboració molt cuidada, que 
esperen complaure els tres principals 
perfils de consumidors de bon cafè.

El cafè aràbica 100% procedeix de 
la serra nicaragüenca de Jinotega i 
destaca per la seva suavitat i la seva 
aroma. N’hem millorat l’envàs i hem 
aconseguit la certificació ecològica 
del seu cultiu. 

El nou cafè natural combina l’aroma 
del de Nicaragua amb la força del 
d’uganda. És un cafè capaç de 
complaure un consumidor que busqui 
sentir-ne la intensitat i alhora valori el 
sabor del bon cafè.

El cafè descafeïnat s’ha elaborat 
pensant en les persones que 
prefereixen no prendre cafeïna però 
no volen perdre l’ocasió de gaudir 
d’un agradable sabor i de sentir-se 
partícips d’una bona causa.

Històricament, el cafè ha estat 
present en tertúlies, batalles, 
revolucions… El cafè Tierra Madre vol 
continuar tenint aquest paper. Perquè, 
quan es pren, pot inspirar xerrades 
sobre qualsevol tema, fins i tot, per 
què no?, també sobre com algunes 
dones que ho tenien gairebé tot en 
contra estan podent fer realitat els 
seus somnis, gràcies a la seva força…  
i al teu suport.

ON POts ADQUIrIr eL CAFÈ tIerrA mADre?
A qualsevol de les nostres botigues o establiments col·laboradors:
www.OxfamIntermon.org/ ca/que-fem/comerc-just/nostres-botigues
A la nostra botiga online: 
http://tienda.oxfamintermon.org

COm es DIstrIbUeIX eL PreU DeL CAFÈ eN OrIGeN?

caFÈs tierra maDre D’oXFam intermÓn

Cafè Tierra Madre Cafè convencional
Pagament a camperols 0,40 € 0,25 €
Prima de comerç just 0,10 €
Prima de producte biològic 0,15 €
Prima de gènere 0,05 €
Cost de preparació 0,10 € 0,15 €
Marge de cooperativa / intermediaris 0,05 € 0,25 €
Preu d’exportació 0,85 € 0,65 €

* Dades corresponents a 250 g de cafè en gra verd d’uganda.

Les camperoles que conreen cafè Tierra Madre reben 70 cèntims, enfront dels 25 cèntims que obtenen els camperols 
i camperoles que conreen el cafè convencional. I és que el preu d’exportació del cafè Tierra Madre incorpora les 
primes de comerç just, de producte biològic i de gènere, que es reinverteixen en el projecte per finançar accions 
socials com ara els microcrèdits o programes educatius, per exemple.

La nova gamma de cafès Tierra Madre es posarà a la venda a les botigues d’Oxfam Intermón a partir de l’octubre. 
El seu desenvolupament ha estat possible gràcies al suport de Triodos Bank.
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com  
FUNCIONA?
Hi ha una quantitat mínima a l’hora de deixar 
un llegat?
No. L’import del teu llegat pot ser de l’import 
que tu consideris més convenient. Totes les 
contribucions sumen, sigui quina sigui la seva 
magnitud, i ens són molt útils.

Com m’asseguro que tingui plena validesa?
El millor és fer-ho davant notari. El notari 
t’ajudarà a expressar clarament la teva 
voluntat tot respectant els drets dels teus 
hereus. El cost d’aquest tràmit és d’uns 
50 euros.

Ja tinc un testament. Puc canviar-lo per 
incloure-hi un llegat a Oxfam Intermón? 
Sí. Simplement has de fer-ne un de nou davant 
notari. El nou testament reemplaçarà l’anterior.

Què hi puc incloure, a la meva herència o 
llegat? 
Pots llegar diners i també altres béns, com ara 
valors, immobles, etc. Oxfam Intermón s’ocupa 
de vendre en les millors condicions possibles 
tot el que rep i fa servir aquests recursos per 
continuar treballant per combatre la pobresa i 
la desigualtat.

Vull Fer un llegat a oXFam 
INtermÓN. QUÈ He De Fer? 
Per tal d’incloure Oxfam Intermón en el testament, li 
hauràs de proporcionar al notari les dades següents: 
• Raó social: Fundació Oxfam Intermón
• Domicili: Gran Via de les Corts Catalanes, 641,  

08010, Barcelona
• NIF: G-58236803

També pots començar a tramitar-lo en línia, a través del 
lloc web www.testamenta.es (has d’entrar en la secció 
“Testamento solidario” i indicar que vols incloure Oxfam 
Intermón en el teu llegat).

Si no tens un notari de referència, pots sol·licitar 
informació al Col·legi Notarial d’Espanya (per telèfon, 
trucant al 91 213 00 00; o entrant a www.notariado.org, 
secció “Acude a tu notario”).

Per sol·licitar la Guía de herencias y legados contacta 
amb nosaltres:
• María Pía Rodríguez (mprodriguez@OxfamIntermon.org)
• legados@OxfamIntermon.org
• Tel. 902 330 331

També trobaràs informació al nostre web:  
www.OxfamIntermon.org/llegats

“No m’ha costat 
gens, fer el 
testament. Sempre 
he tingut molt clar 
que en aquesta 
vida estem de 
pas i que allò 
que volem fer no 
hem de deixar-
ho per a l’últim 
moment o perquè 
ho decideixin 
els familiars. 
Crec que és molt 
important fer-ho 
amb lucidesa i amb 
serenitat.”

ANTONIA,  
PALMA DE MALLORCA

entitats

EL LLEGAT  
MÉS  
SOLIDARI
Deixar una herència o un llegat mitjançant el 
testament és a l’abast de tothom i contribueix, 
com qualsevol altre tipus d’aportacions, a canviar 
positivament la vida de milers de persones. Any rere 
any, els donatius procedents dels llegats representen 
una font de recursos cada vegada més important per 
a la nostra organització, i la major part d’aquestes 
transmissions provenen de persones que, com tu, 
han col·laborat prèviament amb Oxfam Intermón.  
Text: María Pía Rodríguez, tècnica del Departament de 
Desenvolupament Comercial i Màrqueting
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QuÈ Hem aconseguit

CONSTRUÏM DEMOCRÀCIA 
MITJANÇANT L’EDUCACIÓ
La nostra feina en l’àmbit educatiu ha estat molt intensa all llarg dels últims mesos. En són fruits nombroses 
activitats i uns materials d’alta qualitat, però cal destacar-ne la metodologia emprada en cadascuna de les 
nostres activitats, que prioritza la participació activa de l’alumnat, el professorat i les organitzacions socials i 
educatives. Text: Belén de la Banda, periodista del Departament de Comunicació

Un total de 12.423 estudiants 
de dotze països i de diferents 
nivells educatius han 
protagonitzat l’edició més 

recent de Connectant mons, la proposta 
educativa d’Oxfam Intermón que combina 
l’activitat a l’aula amb el treball en línia. 
Es tracta d’una proposta de treball en 
equip molt consolidada que ha tractat el 
tema de la desigualtat partint d’històries 
de vida de persones residents a diferents 
llocs del món. L’aprenentatge va més enllà 
del tema proposat, com afirma una de les 
alumnes que hi han participat: “He après 
a debatre sobre realitats del nostre món. 
He treballat en grup. He pres decisions”.

les nostres iniciatiVes 
eDucatiVes
A Connectant mons, grups d’estudiants 
col·laboren des de centres educatius de 
diversos països i generen els seus propis 
continguts acadèmics en vuit idiomes. Els 
temes, que podrien semblar inicialment 
difícils, ajuden a entendre el món en 
què vivim. Com molts dels participants 
reconeixen en la seva avaluació, són “coses 
imprescindibles que la gent de la nostra 
edat hauria de saber i molts no coneixem”. 

A més, participem activament en 
plataformes com “L’educació que ens 
uneix”, que ens permeten articular el nostre 
treball amb altres propostes per intentar 
influir sobre la legislació educativa de 
manera consensuada amb la comunitat 
educativa del nostre país. 

La nostra Xarxa d’Educadors i Educadores 
per a una Ciutadania Global va organitzar 
el seu sisè seminari especialitzat. En 
aquests seminaris, des de l’any 2006, una 

àmplia representació de professionals de 
l’educació comparteixen experiències, 
generen nous coneixements i reflexionen 
sobre la seva pròpia pràctica. En un 
any marcadament electoral, convidem 
la comunitat educativa a aprofundir 
en la dimensió política de l’educació, i 
específicament en el paper del docent com 
a agent de transformació social. 

Pluralisme i democràcia defineixen 
també els materials i experiències que es 
comparteixen a través del portal  
www.kaidara.org, que contribueixen a 
facilitar el treball educatiu. 

Les conclusions, vàlides per a tothom, 
les expressen els joves participants de 
Connectant mons: “La nostra opinió és 
important. Hem de defensar el que és 
nostre. Tots tenim uns drets que no poden 
ser vulnerats. I la vida ha de ser digna”.
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12.423 estudiants, de dotze 
països i diferents nivells 
educatius, han participat en 
la proposta educativa d’Oxfam 
Intermón Connectant mons
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personas oXFam

No busquis la paraula avançadora al diccionari perquè no la hi trobaràs. Ens l’hem inventat 
nosaltres perquè no n’hem trobat cap altra que il·lustri millor les dones excepcionals que 
obren camins, que fan avançar el món de manera anònima però amb força i en equip i 
que canvien creences per millorar el seu entorn. Et presentem quatre avançadores de 
les milers i milers que n’hi ha; les hem homenatjat des d’Oxfam Intermón publicant el disc 
llibre Avanzadoras*. Text: Claudia Lepori, tècnica del Departament de Comunicació

DONES AVANÇADORES

La Mariam treballava sola processant arròs vaporitzat a casa seva, a la comunitat de 
Bagré (Burkina Faso). quan no tenia prou recursos, no es podia permetre portar els fills 
a escola. Això va canviar quan la unió Nacional de Productors d’Arròs, en col·laboració 
amb Oxfam Intermón, va proposar a diverses dones que treballessin plegades per tal 
d’augmentar la seva capacitat de producció. Aquesta unió els va permetre organitzar-se, 
formar-se i aconseguir millors condicions de comercialització de l’arròs.

Mariam Nana és ara presidenta de la unió de Cooperatives de Dones Vaporitzadores 
d’Arròs de Bagré i ha passat de ser una dona que gairebé no sortia de casa a influir en 
les decisions de la llar: el fet de tenir ingressos propis li permet determinar a què es 
destinen els diners, i l’educació dels seus fills és una de les seves prioritats.

mariam nana i l’arrÒs  
QUe eDUCA A bUrKINA FAsO

* Més informació sobre el projecte i el disc llibre Avanzadoras a: www.OxfamIntermon.org/avancadores 

Des de l’any 2010, promovem 
a Burkina Faso un programa 
gràcies al qual l’arròs local 
ha tornat a cobrir gairebé el 
40% de la demanda nacional. 
Aquest canvi ha revitalitzat 
centenars de plantacions 
familiars i està donant més 
força al poder de decisió de 
les dones
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La María José és la nova directora d’ASODEL, una organització que 
reivindica l’amor com a principal forma de vida. Ella fa més de vint 
anys que és activista. Hi va començar en un moviment infantil que 
atenia nens i nenes en situació de risc. Entrar a l’organització va ser 
una alenada d’aire pur: hi va descobrir un món sense violència i molt 
diferent del que li oferia el seu barri, un lloc insegur, amb problemes 
d’alcoholisme i de prostitució infantil que continuen encara avui 
dia. Ara demana que cessi qualsevol tipus de violència. Per a ella, 
el patriarcat ha fet que molts homes esdevinguin “discapacitats 
emocionals”, éssers incapaços de gestionar els seus sentiments 
i de tractar amb respecte la dona que s’estimen. La María José 
exemplifica l’esperança d’un futur diferent, la d’una generació que 
està construint una altra Nicaragua, on les dones i els homes puguin 
conviure en igualtat de condicions.

La vida de Charifa Beja, que treballava en el 
sector de la maduixa al Marroc, va canviar 
sobtadament el dia que la van acomiadar. 
La van fer fora per haver exigit ajuda als 
seus caps per portar la seva cosina a 
l’hospital després d’un accident laboral.

De vegades s’esdevenen fets que ens 
marquen la vida. un dia va arribar al poble 
de la Charifa una caravana informativa 
que li va proporcionar informació sobre els 
seus drets com a treballadora. Des d’aquell 

moment, es va proposar aconseguir que 
milers de dones rurals i sense estudis que, 
com ella, treballaven en la recol·lecció de la 
maduixa poguessin aspirar a una vida millor.

Avui és la presidenta de l’Associació de 
Dones Líders del Sector de les Fruites 
Vermelles. És una dona independent que 
dedica el temps a garantir que moltes altres 
dones coneguin els seus drets i puguin 
defensar-los per aconseguir una vida millor.

La María Eugenia va haver d’abandonar la seva ciutat, 
Cartagena, com a conseqüència del conflicte armat que 
dessagna Colòmbia des de fa més de cinquanta anys. Ella 
no s’hi va resignar i va començar a liderar un moviment de 
visibilització de la violència que pateixen les dones en el 
marc d’aquest conflicte. Al llarg del procés, va descobrir 
que ella mateixa havia estat víctima d’una violació, de la 
qual sempre s’havia sentit culpable i responsable. Des 
de l’organització Mujer, Sigue Mis Pasos, ella i les seves 
companyes denuncien tots els casos que els arriben, 
acompanyen les víctimes emocionalment i els ofereixen 
ajut per sol·licitar assistència a les institucions. També 
han promogut lleis i propostes per a la denúncia de la 
violència sexual. Ella continua rebent amenaces, ha 
hagut de canviar de domicili diverses vegades i algunes 
de les seves companyes han estat violades com a 
mesura de dissuasió, però la seva lluita no cessa.

mArÍA JOsÉ DÍAZ reYes  
canVia estereotips entre  
el joVent De nicaragua

CHArIFA beJA LLUItA PeLs Drets De Les DONes  
en el sector De la maDuiXa al marroc

mArÍA eUGeNIA CrUZ 
Denuncia la ViolÈncia De 
GÈNere A COLÒmbIA

A Nicaragua, una de cada tres dones ha 
sofert violència física o sexual alguna 
vegada en la seva vida

El 70% de les maduixes que es produeixen al Marroc 
s’exporten a la Unió Europea

A Colòmbia, cada dia, 245 dones són 
víctimes d’algun tipus de violència.  
La impunitat és de gairebé el 90%
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Vols reutilitzar les caixes de fusta i convertir-les 
en petit mobiliari? Les caixes de fruita, una vegada 
buides, es poden fer servir com a tauletes de nit, 
com a sabaters, com a mobles de rebedor... Les 
possibilitats són múltiples i pots treure partit a 
la teva creativitat pintant-les de diferents colors, 
envernissant-les, etc.

Els nens i nenes tenen massa joguines que ja no 
fan servir o a les quals ja no fan cas. Si no estan 
en mal estat, la millor opció és donar-les a altres 
infants perquè en puguin gaudir. Però de vegades 
estan espatllades, incompletes, etc., i no són aptes 
per regalar. Abans de decidir tirar-les al contenidor, 
pensa si és possible donar un nou ús a aquestes 
velles joguines. Com? T’oferim algunes propostes: 
pots fabricar un divertit rellotge amb ninotets; un 
original suport per a testos amb la cabina d’un camió 
de fusta; o fins i tot tiradors per als calaixos a partir 
dels vagons d’un trenet de fusta.

DÓna joc a les joguines

treu suc a les 
caiXes De Fruita

CREATIVITAT I 
REUTILITZACIÓ

oci soliDari

Reutilitzar és una de les activitats quotidianes més senzilles i gratificants que podem dur 
a terme. Tant, que hi pot participar qualsevol membre de la família, fins i tot els més petits 
de la casa. quan donem un nou ús a productes ja existents, estem adoptant una actitud 
socialment responsable i alhora tenim cura del medi ambient. Vols algunes idees per fer-ho 
d’una manera creativa? Text: Carmen Suárez, periodista del Departament de Comunicació
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No és un simple joc de paraules. Les llaunes de conserva 
també es poden un cop buides. De fet, aquesta és una de 
les modalitats de reutilització més conegudes. qui no ha vist 
alguna vegada un balcó amb testos “procedents” d’antigues 
llaunes de conserva? Prèviament rentades i desproveïdes de 
superfícies tallants, les llaunes també es poden recobrir amb 
vinils originals i transformar-les en portallapis, recipients per 
a raspalls i pasta de dents, per a pintes, per a coberts... Això 
mateix passa amb els pots de vidre, que poden convertir-se 
en originals gerros per a flors o en útils objectes per desar-hi 
espelmes o llapis de colors.

En la nostra societat actual, la roba sovint és un producte que es llença després de 
fer-la servir durant un temps. No ens parem a pensar en les tones i tones de teles i 
fibres tèxtils que es van acumulant al planeta com a conseqüència del nostre consum 
irresponsable. A Oxfam Intermón som conscients de la necessitat de reutilitzar i del 
consum responsable i solidari. Les nostres botigues són un doble exemple d’això, ja 
que, a més de botigues de comerç just, tenim botigues Segona Oportunitat, on es 
poden portar i adquirir peces de segona mà. Abans de rebutjar una peça, pensa que 
també pots intercanviar-la amb els teus amics, aprofitar-ne la tela per fer treballs de 
patchwork o per folrar armaris... Tot s’hi val, menys rebutjar sense aturar-te a pensar!

conserVa les llaunes  
i els pots De ViDre

UNA seGONA OPOrtUNItAt Per A LA rObA

tres bONes 
raons per 
reUtILItZAr

1Reduïm el treball 
d’extracció, transport i 

elaboració de noves matèries 
primeres, la qual cosa 
comporta una disminució 
important de l’ús d’energia.

2La indústria contamina 
menys l’aire en reduir la 

quantitat d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle, i protegim 
els sòls perquè els residus 
van al lloc corresponent i no 
s’acumulen en les aigües dels 
rius i els mars.

3En reutilitzar el vidre, 
el paper o el plàstic, no 

cal fer ús de tantes noves 
matèries primeres per fabricar 
productes. D’aquesta manera, 
estalviem una quantitat 
important de recursos 
naturals i, entre altres coses, 
conservem els boscos, els 
anomenats “pulmons” del 
planeta, que fan una feina 
fonamental per descontaminar 
l’ambient.
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Pots descobrir moltes altres formes de reutilització creativa, a més d’informar-te sobre el consum 
responsable o els hàbits saludables, al blog d’Oxfam Intermón: http://blog.OxfamIntermon.org

33Revista Oxfam Intermón  |  Setembre 2015  |  oci soliDari  | 



W e love you, 
visitors!” 
La tornada, 
entonada  

a cappella pels joves d’un poblet 
que hi ha a prop, precedeix un 
sopar al voltant d’una foguera. 
No hi ha tanques ni cap mena de 
protecció, tot i que en aquesta 
mateixa zona del Parc Nacional 
Hwange, durant el safari del 
vespre, els comensals han 
fotografiat diversos lleons 
aguaitant un ramat de búfals. 
Picant de mans i fent sonar 
els timbals, el grup continuarà 
cantant en shona o en nambya, 
però l’anglès que fan servir no 
és pas una deferència cap a 
aquests visitors que són tan 
necessaris per a ells. I és que 
fa temps que a Zimbàbue es 
van apropiar de la llengua de 
Shakespeare com a idioma 
oficial, de la mateixa manera 
que l’any 2009 es van adjudicar 
el dòlar nord-americà. Es 
posava així fre a una inflació 
galopant que feia que el preu de 
qualsevol cosa, fins i tot la més 
necessària, es dupliqués d’un 
dia a l’altre o que un sac de blat 
de moro arribés a costar milions 
de dòlars zimbabuesos.  

Després d’una dècada 
devastadora per al que havia 
estat anomenat “rebost 
d’Àfrica”, la dolarització de 
l’economia i la formació d’un 
govern de coalició estan 
contribuint a fer que la gent 
d’un dels països més bonics del 
continent ho tingui una mica 
més fàcil. Al record d’Occident 
persisteixen les imatges de 
les expropiacions als grangers 

Viatges 

ZIMBàBUE
Avui costa imaginar-ho, però, en els anys noranta, Zimbàbue rebia més turisme que la 
veïna Sud-àfrica. I és que el turisme constitueix una esperança per a milers de famílies en 
un país amb prop del 80% d’atur, com també per a la protecció dels rinoceronts, els lleons 
i la multitud d’elefants que, aguaitats pels caçadors furtius, es mouen lliurement pels 
seus parcs nacionals. Text i foto: Elena del Amo, periodista

zimbabuesos, adorables com 
pocs, tornen a obtenir beneficis 
de la seva natura, s’erigiran en 
els seus millors valedors. 

Per sAber-Ne mÉs

www.iapf.org
Projectes de la Fundació 
Internacional contra la  
Caça Furtiva

www.nakavango.com
Safaris i voluntariat bolcats en 
la conservació

“LA BATALLA POR LA TIERRA EN 
ZIMBABWE”
Article de Colette Braeckman 
publicat a Le Monde 
Diplomatique, edició espanyola, 
el maig del 2002

blancs que des de l’època 
colonial explotaven les terres 
més fèrtils, l’any 2000, o les de 
la violència de les eleccions 
del 2008. Poques vegades, 
però, sortirà als mitjans que 
Zimbàbue gaudeix d’una de les 
taxes d’alfabetització més altes 
de l’Àfrica o que, malgrat la 
carestia i el règim despòtic de 
Robert Mugabe, avui s’hi poden 
veure brots verds. Les botigues 
tornen a tenir provisions i hi ha 
combustible a les gasolineres; 
funcionen les escoles, els 
hospitals i el transport; i la nova 
Constitució garanteix, almenys 
sobre el paper, la llibertat 
d’expressió.

Entre els tresors nacionals 
del país hi ha el Parc 
Nacional Hwange, on viuen 
40.000 elefants; el de Mana 

Pools, on destaquen els safaris 
a peu i amb canoa pels territoris 
del lleó i el cocodril; o el de 
Matobo, on s’admiren tant les 
pintures que els boiximans van 
gravar a les roques fa milers 
d’anys com els rinoceronts, 
l’espècie més amenaçada a 
causa dels preus astronòmics 
que les seves banyes arriben a 
tenir als mercats asiàtics.

Els mitjans tampoc no 
explicaran que es tracta d’un 
país sorprenentment segur per 
viatjar-hi fins i tot per lliure. 
Precisament al Parc Nacional 
Hwange hi trobem el centre 
de recuperació de licaons 
gestionat per fundacions com 
IAPF o Nakavango, on voluntaris 
de totes les edats es dediquen 
a la conservació i el treball amb 
les comunitats locals. Si els 
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L’ALtrA bOtIGA

COMPRAR COMERÇ JUST 
SENSE SORTIR DE CASA
La falta de temps o la impossibilitat d’apropar-se a una de les nostres botigues de 
comerç just ja no poden ser excusa per gaudir dels articles de moda, bellesa, joguines, 
alimentació o papereria que oferim. Entra en la nostra botiga online i gaudeix del nou 
disseny adaptat a smartphones i amb moltes novetats per fer més fàcil la teva compra. 
Ara és més còmode i senzill que mai donar suport al comerç just, des de casa o des de 
qualsevol altre lloc a través del teu dispositiu mòbil. 

COm trObO eL PrODUCte  
QUe estIC bUsCANt?
• Pots fer-hi cerques per categories 

de productes: alimentació, bellesa, 
moda, oci... (i totes les subcategories 
corresponents). 

• Hi pots classificar els articles segons 
el nom, el preu, el color o l’atribut. Això 
significa afegir filtres eliminant, per 
exemple, els productes alimentaris 
amb gluten o amb al·lergògens, sense 
necessitat de consultar-los un per un 
a la recerca de components que no 
vulguis. 

• També hi trobaràs una nova secció amb 
les ofertes i descomptes disponibles en 
el moment de la teva visita a la botiga 
online.

com sÉ D’on proceDeiX  
ALLÒ QUe COmPrO?
Tots els productes inclouen una descripció 
sobre el material emprat, el disseny i la 
zona geogràfica de procedència. Tens la 
possibilitat d’ampliar la imatge, una eina 
útil per veure detalladament productes 
de moda o complements. A més, si ho 
necessites, un servei d’atenció al client 
et resoldrà els dubtes mitjançant un xat 
immediat o via correu electrònic.

QUANt trIGO A rebre LA COmPrA?
En menys de cinc minuts pots fer una 
comanda i rebre-la l’endemà a casa per 
menys de 4 euros (des de qualsevol part 
de la península). Per a compres superiors 
a 49 euros, l’enviament és gratuït. El 
pagament es gestiona a través de Triodos, 
una banca responsable i sostenible.

grÀcies per ajuDar a  
construir un mÓn mÉs just
Amb cada compra que fas contribueixes 
a garantir un salari digne a les persones 
treballadores. En finalitzar la comanda 
rebràs un comprovant on podràs veure 
quantes hores d’un salari es podran 
pagar gràcies a la teva contribució. 
D’aquesta manera fem més visible 
l’ajuda real que representa cada 
producte que consumeixes. Gràcies al 
comerç just fomentem l’ocupació als 
països desfavorits, d’una manera justa, 
respectant el medi ambient i lluitant 
contra les desigualtats. 

Animem a totes aquelles persones que 
encara no són gaire amigues de fer 
compres per Internet a col·laborar amb el 
comerç just d’aquesta manera senzilla, 
còmoda i segura.

Visita’ns:
http://tienda.OxfamIntermon.org
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Els socis i sòcies que han anat al Paraguai 
gràcies al viatge anual de col·laboradors van 
conèixer un programa pilot en el qual per 
primer cop es fan servir un hivernacle i la 
tècnica de regatge gota a gota.
 

CAnvIeM VIDeS 
QUE CAnvIeN VIDeS

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

OxfamIntermon.org
Oxfam Intermón @OxfamIntermon


