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DE LA PRECARIETAT A LA 
INDEPENDÈNCIA ECONÒMICA   
Va començar sent un projecte per vendre productes frescos en els 
mercats locals i ha esdevingut un sistema de treball sostenible que,  
a més, ofereix aliments ecològics als consumidors de la zona.  
A Concepción, un dels departaments amb l’índex de pobresa més alt del 
Paraguai, un grup de dones han aconseguit millorar la seva vida i la de 
les seves famílies venent el que elles produeixen, sense intermediaris i 
organitzant-se per generar uns ingressos que els permeten decidir i ser 
independents. Famílies que abans vivien precàriament del que produïen 
als seus horts disposen ara d’ingressos i han augmentat de manera 
exponencial la seva qualitat de vida.
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COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT: 
UNA REIVINDICACIÓ 
MÉS VIGENT  
QUE MAI
José María Vera
Director general d’Oxfam Intermón
@Chema_Vera

EDITORIAL

Fa vint anys, un petit grup de persones 
va prendre la decisió d’iniciar una vaga de 
fam per demanar que el pressupost des-
tinat a la cooperació al desenvolupament 
s’incrementés fins al 0,7% de la RNB (renda 
nacional bruta). Una vaga de fam és una me-
sura extrema, i més extrem és fer-la fins que 
deixi seqüeles, per defensar un pressupost 
i una acció de política pública. Van ser unes 
poques persones les que van decidir posar 
en risc la seva salut en defensa d’una causa 
que els cremava per dins. No estaven soles, 
però. Al carrer, una mobilització ciutada-
na sense precedents omplia les places de 
tendes de campanya i es manifestava recla-
mant que s’equilibrés la balança per pal·liar 
el sofriment de milions de persones sumides 
en la pobresa extrema. El moment va coin-
cidir amb les crisis humanitàries dels Grans 
Llacs, que van encendre totes les alarmes.

Pablo Osés és una de les persones que van 
fer vaga de fam per aconseguir el 0,7. Fa uns 
mesos vaig conversar amb ell. Amb més de 
vuitanta anys d’edat, continua compromès 
i reflexiona amb saviesa. Ara considera que 
haurien d’haver pressionat encara més per 
aconseguir que els fons destinats a coope-
ració no només creixessin en aquell moment 
sinó que a més es blindessin per al futur, 
assegurant la seva correcta orientació. Tot 

i que coincideixo en el diagnòstic, amb la 
cooperació empetitida per una retallada del 
70% des del 2010, crec que hi ha motius més 
que suficients per commemorar aquests 
vint anys.

Malgrat els alts i baixos, tant en la quantitat 
com en la qualitat, la cooperació al desen-
volupament ha aconseguit fites notables 
a Espanya. Els centenars de programes 
posats en marxa pel Govern, les ONG i les 
agències internacionals han servit per en-
fortir polítiques públiques com l’educació o 
la sanitat, defensar drets essencials i donar 
suport a iniciatives innovadores en la gene-
ració d’ingressos. El que passa és que una 
de les debilitats principals de la cooperació 
és la difusió, tant d’èxits com de fracassos 
i lliçons apreses. I aconseguir més trans-
parència és el que pretén fer el nou portal de 
La Realitat de l’Ajuda (www.realidadayuda. 
org), l’informe de referència d’Oxfam Inter-
món, que ara, coincidint també amb el seu 
vintè aniversari, passa al món online i del 
qual pots llegir un extracte a les pàgines 6 i 
7 d’aquesta revista.

Pablo Osés, després de seguir a través 
d’Internet l’acte de presentació dels vint 
anys de La Realitat de l’Ajuda, ens deia: 
“Insisteixo a veure’ns els del 0,7 com molt 
animosos, però ingenus i tímids. També les 
ONGD, que es van multiplicar, van haver de 
ser més audaces exigint. La meva petició 
actual: atrevir-se a grans accions, sense 
por, per tal que després, quan hagin pas-
sat vint anys, no us vegeu petitons”. Recu-
llo les seves paraules i l’últim que voldria 
és que ens veiéssim petitons d’aquí a dues 
dècades. Per a les ONGD, encara que pugui 
sonar antiquada, la del 0,7% continua sent 

una reivindicació justa i imprescindible. En 
aquests vint anys, s’han salvat milions de 
vides en crisis humanitàries per l’acció go-
vernamental i de les ONG que tenim capaci-
tat operativa per actuar a la frontera, com-
binant recursos públics amb les solidàries 
aportacions privades.

Avui, les ONGD com Oxfam Intermón tenim 
el repte de combinar de manera eficient la 
nostra actuació al costat de les persones 
i comunitats que lluiten contra la pobre-
sa extrema, amb la tasca inexcusable de 
denúncia i proposta sobre les situacions 
d’injustícia que pateixen als seus països i 
al món. No ens conformem amb donar su-
port a les poblacions amb què treballem 
perquè canviïn les seves vides sinó que 
aspirem a, tots plegats, canviar el món. Res 
menys que això.

José María Vera

En els últims vint anys, 
s’han salvat milions 
de vides per l’acció 
governamental i de  
les ONG

Per a les ONGD, encara 
que pugui sonar 
antiquada, la del 0,7% 
continua sent una 
reivindicació justa i 
imprescindible
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NOTÍCIES OXFAM

Ja tenim aquí novament l’Oxfam Intermón 
Trailwalker, un desafiament esportiu i soli-
dari únic al món, que any rere any enganxa 
milers de persones al nostre país. En aquest 
esdeveniment les quatre persones que for-
men cada equip han de recórrer juntes 100 
quilòmetres en menys de 32 hores. Els dies 
18 i 19 d’abril va tenir lloc la cinquena edició 
de Girona, i el 20 i 21 de juny, la segona edi-
ció de Madrid. Fins al 8 de juny ets a temps 
d’inscriure’t en l’edició madrilenya!

A més, el Trailwalker és molt més que un es-
deveniment esportiu. Els participants es 
comprometen a recaptar com a mínim 1.500 
euros per a projectes d’Oxfam Intermón. I és 
que la veritable meta és eradicar la fam i la 
pobresa al món. Encara que sembli difícil, 
en molts casos els equips acaben superant 
àmpliament aquesta quantitat: comencen 
a organitzar sopars, festes i rifes per re-
captar fons i després ja no poden parar de 
fer-ho! Anima’t, aquest any tu també pots 
participar-hi!

Informa-te’n a: 
http://trailwalker.OxfamIntermon.org/ca

“VIÑETAS DE VIDA”, EL CÒMIC QUE DEFENSA LA COOPERACIÓ
Poden les vinyetes i els còmics representar i denunciar la realitat? 
Nosaltres creiem que sí. I també ho creuen els deu dibuixants es-
panyols de còmic que han viatjat amb nosaltres a l’Amèrica Llatina, 
l’Àfrica i l’Àsia per conèixer com la cooperació espanyola canvia les 
vides de les persones i les de les seves comunitats. Per a tots ells 
ha estat una experiència excepcional que els ha obert els ulls a la 

realitat de la cooperació i dels països que han visitat. I han volgut 
reflectir-ho com millor saben, dibuixant. El resultat és Viñetas de 
vida, disponible tant en paper (Editorial Astiberri) com de forma gra-
tuïta al web http://comicontour.ojoylapiz.com i en l’aplicació Comic 
on Tour per a Android i per a iOS.

100 KM QUE CANVIEN VIDES
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“La mujer que mueve el mundo con sus manos no descansa, no tiene 
calendario. Y hace girar el día a su compás. Y hace feliz de tanto como 
da...” Així comença La mujer que mueve el mundo, una cançó que la 
cantant Sole Giménez interpreta juntament amb altres dones artistes 
i que s’inclou en el disc llibre Avanzadoras, una obra amb la qual hem 
volgut retre homenatge als milions de dones que treballen dia rere 
dia per construir una societat més justa.

El disc llibre Avanzadoras, que va sortir a la venda el passat 10 de 
març, inclou dotze cançons d’artistes com Ana Belén, Sole Gimé-
nez o Leonor Watling, al costat de les històries il·lustrades de dones 
avançadores d’arreu del planeta. Avançadores 
que fan valer els seus drets, que qüestionen 
la discriminació i que reclamen una vida lliure 
de violència, com María Morales, que treballa 
pels drets de les dones indígenes a Guatema-
la, o Niyotara Fainés, que després de viure du-
rant anys refugiada a Tanzània ha tornat a casa 
seva, a Burundi, i s’ha convertit en una de les 
principals impulsores d’un projecte agrícola que 
ha millorat la vida de tota la seva comunitat. 
Hi trobem també textos d’escriptores i líders 
d’opinió com Rosa Montero, Victòria Camps o 
Carmen Sarmiento, entre d’altres, que expliquen 
de quina manera els ha inspirat 
la història d’aquestes 
avançadores.

És una obra feta per dones i per a dones, en la qual n’han partici-
pat més de cinquanta, entre avançadores, cantants, il·lustradores 
i escriptores. Els beneficis es destinaran al treball d’Oxfam  
Intermón en defensa dels drets de les dones a l’Àfrica, l’Amèrica 
Llatina i l’Àsia. Un treball que fem des de fa més de trenta anys 
acompanyant milers de dones, organitzacions i moviments so-
cials. Estarà disponible a les nostres botigues i en punts de venda 
habituals com Fnac o El Corte Inglés.

Més informació a:
www.OxfamIntermon.org/avancadores

NOUS DISSENYS PER A LES TARGETES DE BODA  
“ALGO MÁS QUE UN REGALO”
Des de ja fa uns anys us oferim la possi-
bilitat de compartir la felicitat del dia del 
vostre casament amb molta més gent grà-
cies a les targetes-detall d’“Algo más que 
un regalo”. Amb aquestes targetes millora-
reu les condicions de vida de les persones 
més vulnerables, i és que estareu rega-
lant als vostres convidats, simbòlicament, 

porquets, material didàctic, kits sanitaris, 
pous d’aigua..., tot de recursos que neces-
sitem per dur a terme els nostres projectes 
de desenvolupament.

Més de 2.000 parelles ja formen part 
d’aquesta iniciativa i, per celebrar-ho, hem 
llançat una nova línia de targetes amb la 

col·laboració d’Ana Oncina, l’autora del cò-
mic Croqueta y Empanadilla. Tres nous dis-
senys divertits que recreen les noces dels 
seus protagonistes. Us agraden?

Podeu triar els dissenys de Croqueta y Em-
panadilla o personalitzar el vostre a:
www.algomasqueunregalo.org

“AVANZADORAS”: MÚSICA PER A LES DONES 
QUE AVANCEN I FAN AVANÇAR
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LA REALITAT DE L’AJUDA

LA REALITAT  
DE L’AJUDA ES  
FA DIGITAL 
L’INFORME FA 20 ANYS  
I ESTRENA WEB INTERACTIU
Celebrem dues dècades del nostre informe anual sobre la 
política d’ajuda oficial al desenvolupament amb l’estrena 
de la seva versió digital. El nou portal aprofundeix en la 
transparència i la participació ciutadana i proposa mesures 
per afrontar els reptes de futur de la cooperació. 
Text: Saya Saulière, coordinadora de projectes digitals d’Oxfam Intermón

H an passat més de vint anys des 
de les acampades a favor del 
0,7%. L’any 1994, centenars de 
persones van instal·lar les se-

ves tendes de campanya davant de les por-
tes del Ministeri d’Economia i Hisenda per 
reclamar que Espanya fos un país solidari 
i destinés el 0,7% del PIB a ajuda oficial al 
desenvolupament, com havia fixat l’ONU el 
1975. Aquell mateix any, a Oxfam Intermón 
vam decidir analitzar la qualitat i la quan-
titat de l’ajuda espanyola. Així va néixer La 
realitat de l’ajuda, un informe que avui és 
una referència en el sector de la cooperació. 

Vint anys després, la política de coopera-
ció és lluny d’aquell compromís. Ha estat la 
política pública més retallada des de l’inici 
de la crisi, un 70% menys, i l’ajuda oficial al 
desenvolupament es troba en el 0,14%. Es-
panya ha guanyat el trist premi de ser el pit-
jor donant de la història. En aquest preocu-
pant context llancem una plataforma digital 
de transparència i vigilància de la política 
pública de cooperació.

El web www.realidadayuda.org es va pre-
sentar públicament a Medialab-Prado (Ma-

drid) el passat 14 de gener, en el marc d’un 
esdeveniment per celebrar el vintè aniver-
sari de La realitat de l’ajuda. Moderat per la 
periodista Nuria Mejías, la trobada va cons-
tar de tres debats que van unir figures del 
sector de la cooperació per reivindicar les 
fites aconseguides en el passat, les difi-
cultats del present i els desafiaments del 
futur. També s’hi van presentar una reco-
pilació d’articles i un vídeo sobre la impor-
tància de l’informe La realitat de l’ajuda per 
al seguiment i l’anàlisi de la cooperació es-
panyola de les dues últimes dècades. 

PER QUÈ UNA PLATAFORMA DE 
TRANSPARÈNCIA I VIGILÀNCIA?
Amb el nou web La Realitat de l ’Ajuda 
apostem per la tecnologia i la transparèn-
cia amb l’objectiu d’implicar els actors ne-
cessaris per millorar la política pública de 

cooperació. Segons confirmen les dades 
de l’Eurobaròmetre, els espanyols són ara 
com ara els europeus més solidaris i creiem 
que cal proposar noves formes d’expressió 
del seu compromís i de vigilància. El web 
ofereix visualitzacions dinàmiques i ac-
cessibles, permet la consulta i descàrre-
ga de dades i ajuda a entendre l’evolució 
de la cooperació i també a valorar l’estat 
del seu compliment. Posiciona en una línia 
de temps els principals compromisos polí-
tics internacionals i nacionals i els avalua.

La Realitat de l’Ajuda denuncia la trista si-
tuació actual de la política de cooperació 
a Espanya, amb multitud de promeses in-
complertes i importants reptes pendents 
per millorar la qualitat de l’ajuda que es 
concedeix als països del Sud. D’una ban-
da, la secció “Vigilar compromisos” permet 
fer un recorregut històric per veure algunes 
de les promeses dels nostres governants, 
amb incompliments tan destacats en els 
últims anys com la “gran inversió en coo-
peració al desenvolupament” que va pro-
metre Mariano Rajoy davant l’Assemblea 
General de l’ONU (el setembre del 2013) o el 
suport a la taxa de transaccions finance-

Llancem una plataforma 
digital de transparència i 
vigilància de la política  
pública de cooperació
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res (gener del 2012). D’altra banda, la sec-
ció “Exigir millor ajuda” formula un seguit 
de recomanacions necessàries per tal de 
millorar la política de cooperació espa-
nyola: recuperació pressupostària (en par-
ticular, de l’ajuda humanitària), més fons 
per als països menys avançats, limitació 
de l’ajuda reemborsable, més protagonis-
me del Ministeri d’Afers Exteriors i de Coo-
peració (MAEC), enfocament de coherència 
de polítiques, etc.

Volem oferir al tercer sector, a la societat 
civil i als qui creuen en la importància de 
la cooperació un model de vigilància d’una 
política pública 2.0. Així, per exemple, la 

plataforma permet vigilar la inclusió de 
l’ajuda oficial al desenvolupament i la coo-
peració en els programes de les eleccions 
autonòmiques i generals, per la qual cosa 
permetrà pressionar perquè es compleixin.

La Realitat de l’Ajuda té la vocació de ser 
un mitjà viu de consulta i de vigilància que 
s’actualitza en temps real. Ens permet ser 
reactius i publicar les nostres anàlisis pocs 
dies després d’haver obtingut les dades, i 
també ens permet ser proactius i esdevenir 
un canal de transmissió de la ciutadania. 
La iniciativa s’emmarca en la campanya “Sí 
que m’importa”, que reivindica la importàn-
cia de la política pública de cooperació i 
treballa per defensar-la.

Més informació a:
www.realidadayuda.org
www.simeimporta.org

La Realitat de l’Ajuda denuncia 
la trista situació actual de 
la política de cooperació a 
Espanya, amb multitud de 
promeses incomplertes sobre 
l’ajuda que es concedeix als 
països del Sud

“Les ONG, que han estat 
capaces de treballar sense 
descansar per tal d’ajudar 
milions de persones a sortir de 
la pobresa als països menys 
desenvolupats, no han estat 
capaces, en canvi, de generar 
prou opinió pública contra les 
devastadores retallades a la 
cooperació espanyola. Canviar 
això és el gran repte dels anys 
vinents.”
Irene Milleiro
Directora de campanyes de Change.org

“Vint anys després, La Realitat 
de l’Ajuda continua sent la font 
més fiable d’informació i anàlisi 
sobre les polítiques espanyoles 
de cooperació, i això és 
quelcom que diu molt de la 
solidesa de l’informe i també 
de les esbalaïdores mancances 
de les institucions oficials en 
aquest àmbit.”
Gonzalo Fanjul
Investigador i activista contra la pobresa

LA COOPERACIÓ  
PREN LA PARAULA
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ARA POTS 
AJUDAR MÉS
SENSE QUE ET 
COSTI MÉS
La nova normativa fiscal que comença a aplicar-se sobre les aportacions realitzades el 
2015 triplica la desgravació per a aportacions a ONG que no arriben als 150 euros anuals. 
Per sobre dels 150 euros anuals també augmenten els percentatges de desgravació i es 
premia la fidelitat a una organització. Text: Cristina Niell, periodista del Departament de Comunicació

REFORMA FISCAL

LA NoVA NORMATIVA FISCAL
Saps que la reforma fiscal que va entrar en vigor l’1 de gener del 2015 et permet desgravar-te 
més per les teves aportacions a una organització sense ànim de lucre com Oxfam Intermón?  
A continuació t’expliquem quins són els nous percentatges de desgravació.

APORTACIONS ANUALS DE MENYS DE 150 €
Per a les aportacions anuals de menys de 150 euros, la desgravació, que fins ara era del 
25%, passarà a ser del 50% l’any 2015 i del 75% l’any 2016.

Les aportacions de menys de 150 euros l’any són una font important de finançament 
per a les ONG. L’Asociación Española de Fundraising calcula que el 68% dels donants fan 
aportacions inferiors als 150 euros anuals. 

APORTACIONS ANUALS DE MÉS DE 150 €
Per sobre dels 150 euros anuals, els percentatges de desgravació també s’apugen: passaran 
del 25% que s’aplicava fins ara a qualsevol donatiu, independentment de quin en fos l’import, 
a una desgravació del 27,5% l’any 2015 i del 30% l’any 2016.

A més, la nova normativa premia la fidelitat dels donants. Així, a partir del tercer any 
consecutiu fent aportacions a una mateixa organització, la desgravació passarà a ser del 
32,5% l’any 2015 i del 35% l’any 2016. 

88



% deducció Aportació Deducció

Deducció fins a 150 € 75% 150 € 113 €

Deducció > 150 € 30% 50 € 15 €

Total 200 € 128 €

Aportació 2016 Antiguitat col·laboració

Oxfam Intermón 100 € 1r any

Altra ONG 100 € 1r any

Total 200 €

COM ES CALCULA EL NOU IMPORT DE DESGRAVACIÓ DE LES APORTACIONS A ONG? 

SI VOLS, POTS DESTINAR UNA PART D’AQUEST BENEFICI FISCAL A CANVIAR LA VIDA DE 
MÉS PERSONES, SENSE QUE SURTIN MÉS DINERS DE LA TEVA BUTXACA. PER EXEMPLE:

Participaràs en la compra d’una 
bomba per extreure aigua d’un pou 
perforat al Txad (cost total: 380 €).

Contribuiràs a lliurar llavors per 
millorar l’alimentació de 30 famílies 
camperoles a la República 
Dominicana (cost total: 2.835 €).

Col·laboraràs en la construcció 
d’un magatzem amb capacitat per 
a 80 tones d’arròs a Burkina Faso 
(cost total: 11.448 €).
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2014 2015 2016

Persones 
físiques

Fins a 150 € 25% 50% 75%

150 € o més 25% 27,5% 30%

Premi per fidelitat (3 anys o més) 32,5% 35%

Persones 
jurídiques

Donacions en general 35% 35% 35%

Donacions plurianuals
(a la mateixa entitat durant 3 anys o més) 37,5% 40%

Límit de deducció de la base liquidable 10% 10% 10%

PERCENTATGES DE DESGRAVACIÓ FISCAL
Suma d’aportacions anuals a entitats benèfiques

Exemple: Un col·laborador acumula 100 € de donatius a Oxfam Intermón i 100 € de donatius a una altra ONG durant l’any 2016.  
És el primer any que col·labora econòmicament amb totes dues organitzacions. L’aportació global supera els 150 €, per la qual cosa 
els primers 150 € aportats desgraven al 75% i els següents 50 € desgraven al 30%. Així, doncs, la deducció global és de 128 €.
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Per a Oxfam Intermón, el can-
vi de normativa constitueix un 
aspecte positiu de la reforma 
fiscal perquè reconeix un trac-
tament per a les contribucions 
de caràcter social que afavoreix 
la continuïtat i el manteniment 

del suport. No obstant això, tal 
com ja vam dir al juny del 2014, 
la reforma en el seu conjunt 
presenta greus deficiències, 
ja que resta progressivitat al 
disseny del sistema tributari i 
amenaça la seva ja feble capa-
citat recaptatòria, amb el risc 
que contribueixi a augmentar 
la bretxa entre rics i pobres al 
nostre país.

LA CIUTADANIA NO ÉS 
L’ÚNICA QUE HA DE 
CONTRIBUIR EN LA LLUITA 
CONTRA LA DESIGUALTAT
És cert que la reforma fiscal es-
timula les donacions privades 

a entitats sense ànim de lucre 
com les ONG en incrementar els 
incentius fiscals. Tanmateix, 
des d’Oxfam Intermón pensem 
que l’Estat és el principal res-
ponsable de garantir l’equitat i 
la justícia social per al conjunt 
de la ciutadania. Fomentar la 
solidaritat del contribuent no 
ha de substituir la responsabi-
litat que l’Estat té en la lluita 
contra la pobresa i la reducció 
de la desigualtat des de les se-
ves causes més estructurals.

Les donacions dels particulars 
a organitzacions com la nostra 
són, sense cap mena de dubte, 

una contribució important per 
seguir desenvolupant progra-
mes d’atenció i enfortiment 
per a col·lectius exclosos (tant 
dins com fora de les nostres 
fronteres), però l ’Estat ha de 

UNA REFORMA FISCAL INSUFICIENT
L’Estat ha de 
continuar dissenyant 
polítiques socials, 
incloent-hi la de 
cooperació al 
desenvolupament, 
que l’any 2014 va 
caure al 0,14%La reforma fiscal 

presenta greus 
deficiències i pot 
contribuir a fer 
augmentar la bretxa 
entre rics i pobres al 
nostre país

Un grup de persones es manifesta contra les retallades a les partides pressupostàries de cooperació.

10



Revista Oxfam Intermón  |  Maig 2015  |  REFORMA FISCAL  | 

MÉS INFORMACIÓ
Pots consultar totes les nostres anàlisis sobre l’evolució de l’AOD a: 
www.realidadayuda.org

Pots ampliar informació o calcular el teu estalvi fiscal a: 
www.OxfamIntermon.org/calculadora-desgravacio-fiscal

Si vols ampliar la teva quota, fer-te soci o fer un donatiu aprofitant el canvi de  
normativa fiscal, pots fer-ho trucant al 902 330 331 o entrant a:
www.OxfamIntermon.org/ca/que-pots-fer-tu/donatius-socis

Descarrega’t el certificat fiscal de les teves aportacions del 2014 a:
www.OxfamIntermon.org/ca/certificatfiscal

LA NOVA REFORMA FISCAL,
UNA LEGISLACIÓ QUE HEM QÜESTIONAT
Quan el juny del 2014 el Govern de l’Estat 
va presentar la proposta per a la reforma 
fiscal que finalment va ser aprovada el de-
sembre de l’any passat, vam alertar sobre 
els elements que considerem insuficients o 
contraris a una reforma que veritablement 
recapti més (i d’una manera equitativa) per 
poder combatre la desigualtat.

El sistema fiscal espanyol és molt deficient i 
injust. Es recapta poc i no dels qui tenen més 

diners, la qual cosa condiciona la capacitat 
de dotar millor les polítiques socials. La re-
forma fiscal suposarà una reducció més gran 
en la càrrega fiscal per a les rendes més al-
tes, sense pràcticament alleujar les rendes 
mitjanes ni les persones més vulnerables:
•	 Aquesta reforma no aconseguirà tancar la 

bretxa social entre rics i pobres, ja que la 
càrrega fiscal més gran continua recaient 
sobre les rendes del treball i el consum, i 
això suposa que els qui continuaran pa-
gant més seran els ciutadans del carrer, 
enfront de les grans empreses i fortunes.
•	 La nova llei no pren mesures urgents i 

valentes per eradicar l’evasió fiscal, que 
genera una important fugida de recursos 
vitals per a tothom.

En la nova reforma fiscal, 
la càrrega fiscal més gran 
continua recaient sobre les 
rendes del treball i el consum

QUÈ PASSA A ALTRES PAÏSOS?
Històricament, Espanya ha mantingut 
uns tipus de desgravació fiscal molt 
baixos (del 25%). La nova normativa 
fiscal incrementa la desgravació de les 
aportacions inferiors a 150 euros anuals, 
mentre que la de les aportacions de 
més de 150 euros anuals creixen d’una 
manera poc significativa, a diferència del 
que succeeix a altres països d’Europa, 
on la desgravació fiscal a entitats 
sense ànim de lucre és, en general, més 
avantatjosa que a casa nostra. A França, 
per exemple, les persones físiques poden 
aplicar una deducció equivalent al 66% 
del valor d’allò donat, percentatge que 
pot arribar fins al 75% en el cas de les 

donacions fetes a entitats sense ànim 
de lucre que desenvolupin determinades 
activitats socials de caràcter assistencial. 
A Anglaterra, el sistema anomenat 
payroll giving permet als empleats fer 
donacions regulars o extraordinàries a 
les ONG llevant-les directament dels seus 
salaris. Aquestes quantitats donades són 
deduïdes per l’ocupador abans d’aplicar 
als salaris els impostos corresponents 
(l’efecte és que l’empleat aplica la 
deducció de manera immediata al tipus 
màxim que li correspon en el seu impost 
sobre la renda).
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continuar amb la seva tasca 
de dissenyar polítiques socials 
(incloent-hi la cooperació al 
desenvolupament), dotar-les 
de fons suficients i executar-
les. En aquest sentit, fa només 
uns mesos vam denunciar que 
l’ajuda oficial al desenvolupa-
ment (AOD) havia caigut l ’any 
2014 al 0,14% (uns 1.427 milions 
d’euros), quan l’any 2008 era del 
0,45% (4.761 milions d’euros). 
Entre els anys 2011 i 2012, la 
reducció de l’AOD va ser del 65% 
(uns 3.000 milions d’euros).
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PARAGUAI

Al Paraguai, el país més pobre de Sud-amèrica, moltes 
dones estan aconseguint millores en la vida de les 

seves famílies gràcies al conreu de productes agrícoles 
que posteriorment venen als mercats locals.

Aquesta és la història d’un abans i un després. 
És la història de com un grup de dones han 
aconseguit millorar la seva vida i la de les seves 
famílies venent allò que produeixen elles mateixes 
sense intermediaris i organitzant-se per generar 
uns ingressos que els permeten decidir i ser 
independents. El que va començar sent un projecte 
per vendre productes frescos als mercats locals ha 
esdevingut un sistema de treball sostenible que, a 
més, ofereix aliments ecològics als consumidors de 
la zona. I tot això succeeix en un dels països més 
desiguals del món: el Paraguai. 
Text: Eva Moure, periodista del Departament de Comunicació

Fotos: Oxfam Intermón

COM 
CANVIAR 
EL MÓN DES 
D’UN HORT I 
UN MERCAT
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L a Perla viu a Concepción, un dels 
departaments amb l’índex de po-
bresa més alt del Paraguai. Fa uns 
anys treballava a casa i cuidava 

un terreny on plantava sèsam i cotó, dos 
productes que venia a intermediaris i que 
amb prou feines li servien per poder pagar 
els deutes. De ser una dona que treballava 
sola i treia uns pocs productes per alimen-
tar la seva família ha passat a convertir-se 
en una productora i comerciant que tre-
balla de manera organitzada amb altres 
agricultors i agricultores de la zona, ven 
els productes del seu hort en un mercat 
setmanal i exerceix un càrrec directiu a 
l’Organización Campesina Regional de Con-
cepción (OCRC). A més, ha tornat a estudiar 
a la universitat. En un país tan desigual 
com és el Paraguai, aconseguir tot això és 
fer un veritable salt de gegant.

“Ja no ens falta res. Tenim molt de men-
jar, hem pogut millorar les nostres cases, 
comprar estris de cuina, una trilladora i 
altres coses”, assegura. A la Perla, com a 
les més de cent dones de Concepción que 
venen la seva producció agrícola als mer-
cats locals, l’augment dels ingressos li ha 
obert de bat a bat possibilitats que abans 
eren inimaginables per a ella. A més de po-
der alimentar tota la família, invertir en la 

seva parcel·la de fruites i verdures ecolò-
giques, pagar l’educació secundària dels 
seus fills i disposar d’un mínim estalvi per 
a imprevistos, les dones que formen part 
d’aquest projecte han guanyat llibertat i 
independència econòmica. “Poder reiniciar 
els estudis és quelcom molt especial per 
a mi, és un gran salt qualitatiu. A la nostra 
zona, moltes dones ni tan sols han arribat a 
acabar el batxillerat”, afirma la Perla.

DE LA PRECARIETAT A LA 
INDEPENDÈNCIA ECONÒMICA
Famílies que abans vivien precàriament 
del que produïen a l ’hort disposen ara 
d’ingressos que els permeten invertir en 
l ’educació dels fills i comprar medica-
ments, roba o utensilis per a la casa. No 
només s’alimenten millor que abans sinó 
que, a més, han augmentat de manera ex-

“Ja no ens falta res. Tenim 
molt de menjar, hem pogut 
millorar les nostres cases, 
comprar estris de cuina, una 
trilladora i altres coses”

La venda en mercats locals ha fet augmentar els ingressos de les famílies, que ara poden fer front als imprevistos. 
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PARAGUAI: LA LLUITA PER LA TERRA  
DELS SENSE TERRA
El Paraguai és el país més pobre 
de Sud-amèrica i està entre 
els deu més desiguals de tot el 
planeta. Els factors clau d’aquesta 
desigualtat són la mala distribució 
de la terra i l’especulació que s’hi 
fa: el 85% de la terra és en mans 
del 2% de grans terratinents i 
empreses multinacionals. L’avenç 
de la plantació de productes 
destinats a l’exportació massiva 
(com és el cas de la soja), que 
requereixen milers d’hectàrees, 
està expulsant els camperols de 
les seves terres, empenyent-los 
a emigrar a les ciutats o a altres 
països. El Paraguai és, ara mateix, 

el quart exportador de soja del 
món, la qual cosa suposa dedicar el 
85% de la terra conreable del país 
a sembrar-hi aquest producte. En 
un país fonamentalment agrícola, 
la reivindicació de la terra és 
focus de conflicte a diverses parts 
del país, sobretot a les zones 
on l’expansió dels conreus per a 
l’exportació continua creixent, com 
ara Concepción. Actualment, el 
Paraguai viu la cruel paradoxa que 
produeix aliments per a 50 milions 
de persones però 1.300.000 dels 
seus habitants passen gana.

ponencial la seva qualitat de vida. Aquest 
ha estat el primer gran canvi.

Ja són moltes les persones beneficiades a 
Concepción per un projecte que va néixer 
amb la intenció de millorar els ingressos 
d’una població camperola molt perjudicada 
pel model exportador predominant al país, 
controlat per grans propietaris de terres on 
es planta soja i altres productes destinats 
a la venda internacional. “Les extensions 
de monocultiu s’han convertit en parcel·les 
repletes de varietat on, a més de sèsam, 
collim mongetes, tomàquets, blat de moro, 
mandioca i altres aliments de consum fa-
miliar”, explica Mercedes Prieto, una altra 
de les dones que participen en el mercat de 
Concepción. El projecte beneficia de ma-
nera indirecta 765 persones (les famílies 
de les implicades). A altres departaments, 
com ara San Pedro o la mateixa capital del 
país, Asunción, també hi funcionen des de 

El marit i el fill de Mercedes Prieto, dirigent de l’Organización Campesina Regional de Concepción, davant de la parcel·la on conreen els productes que 
consumeixen i venen als mercats locals.
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fa uns anys, aquests mercats, que estan 
permetent millorar les condicions de vida 
de molta gent. Ja han quedat enrere els 
deutes i la dependència d’uns interme-
diaris que s’emportaven la major part del 
benefici. “Abans fèiem el que podíem, ve-
nent els nostres productes a intermediaris, 
però allò era pagar els comptes i tornar a 
començar a deure... Era un cercle”, explica 
María Rodríguez, una altra de les beneficia-
des per la innovació.

MILLORES EN LA SALUT DE LA 
FAMÍLIA I DELS CONSUMIDORS
“Conrear orgànic és salut”, afirma la Perla. 
“Per poder participar al mercat, la produc-
ció ha de ser ecològica perquè el mercat 
és cada vegada més exigent i hi ha moltes 
malalties com a conseqüència de la mala 
alimentació.” Això que explica la Perla és 
un dels valors afegits dels productes que 

elles ofereixen, que consumeixen a les 
seves cases i que asseguren una alimen-
tació sana per als seus fills i per a elles 
mateixes. També és l’explicació de per què 
allò que venen té una acceptació tan bona 
entre els consumidors. El mercat de la ca-
pital, Asunción, impulsat per diverses or-
ganitzacions, és molt popular per aquest 
motiu. El conreu orgànic ha estat una peça 
clau a l’hora d’aconseguir bones vendes 

pel fet d’oferir productes de qualitat. Però 
el més important és que les seves famílies 
s’alimenten d’una manera saludable i te-
nen, per tant, una millor qualitat de vida. 

UN ESPAI D’INTERCANVI  
I APRENENTATGE
La formació, tant sobre tècniques agrícoles 
com sobre drets, forma part d’un projec-
te que pretén fomentar el lideratge de les 
participants, dotant-les d’eines que tin-
guin un impacte positiu sobre la seva auto-
nomia i la seva capacitat per aportar recur-
sos. Això, unit a l’organització d’activitats 
i a la venda de productes, ha tingut un 
efecte molt positiu sobre unes dones que, 
en general, pràcticament no sortien de 
l’entorn domèstic. Ara han trobat un espai 
d’aprenentatge, i amb això han augmen-
tat la seva confiança i el suport mutu. Els 
mercats camperols han esdevingut un lloc 

No només s’alimenten millor 
que abans sinó que, a més, 
han augmentat de manera 
exponencial la seva qualitat 
de vida. Aquest ha estat el 
primer gran canvi
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d’intercanvi entre les productores i pro-
ductors de les diferents comunitats. Les 
dones, tant al Paraguai com a la resta del 
món, estan més exposades que els homes 
a la pobresa extrema, tenen menys oportu-
nitats laborals i pateixen un risc més gran 
de migració forçosa a les ciutats. Amb pro-
jectes com aquest, demostren que quan 
tenen accés a eines per arrencar, la seva 
vida fa un gir de 180 graus. “El millor és que 
ja no depenc de ningú. Ara sóc una dona 
independent.” Aquesta frase no la diu una 
sola dona; la diu cadascuna d’elles, amb 
paraules diferents. 

Més informació a: 
www.OxfamIntermon.org/projectes/paraguai

QUÈ FEM AL PARAGUAI?
L’agricultura familiar representa 
al Paraguai una font laboral molt 
important, ja que genera ingressos 
i aliments. Des d’Oxfam Intermón 
considerem fonamental donar 
suport a l’agricultura de petita 
escala com a manera de superar 
la pobresa, ja que permet que les 
famílies més pobres puguin tenir 
els seus propis aliments i també 
generar ingressos amb allò que 
produeixen. 

Al Paraguai hi treballem des de 
fa vint anys, amb organitzacions 
locals de petits productors i 

productores. Des de l’any 2012 
hi impulsem accions pel dret a 
l’alimentació i, juntament amb 
organitzacions locals, muntem 
fires de productes ecològics, 
jornades de formació per a dones 
i diferents accions per defensar 
els drets de la població camperola. 
També treballem per reduir la 
vulnerabilitat dels pobles indígenes 
del Chaco paraguaià i de les 
poblacions de la capital que estan 
més exposades a les sequeres i les 
inundacions.

ELS PROTAGONISTES ENS DIUEN  
QUÈ HAN ACONSEGUIT

“Gràcies al mercat  
he pogut comprar  
la meva terra.” 
ESTER 

“Avui sóc una dona 
independent.” 
MERCEDES

“Ara les famílies tenen 
més ingressos i més 
aliments.” 
EDILBERTO

“Els nens creixen 
sans perquè mengem 
aliments orgànics.” 
CLEMENCIA 
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E n la nova col·lecció de 
moda de comerç just 
trobaràs peces per a 
l’home, per als nens i 

nenes i, especialment, per a la 
dona. Veraluna Comerç Just vol 
vestir les dones que es preocu-
pen per la seva salut, que pen-
sen en el medi ambient i que 
volen cuidar el seu estil. 

Et proposem patrons bàsics 
per a ús quotidià, de tacte 
agradable i amb un disseny de 
petits detalls que li donen a la 
roba un toc personal i elegant. 
Els colors segueixen un recor-
regut per les tonalitats de la 
primavera i l ’estiu (l ’aigua, el 
malva, el coco...) o ens recor-
den fruites com el mango, el 
gerd, el raïm o el litxi. 

Els productes complementaris 
a la roba, com les bosses de 
mà, la marroquineria o els fu-
lards, mantenen l’excel·lència 
en les qualitats de la matèria 
primera, ja sigui pell adobada 
o cotó. 

Ha arribat la primavera i, amb ella, la nova col·lecció primavera-estiu de la marca de roba 
d’Oxfam Intermón, Veraluna Comerç Just. Aquesta temporada continuem apostant per la 
qualitat de les peces, la naturalitat dels teixits i un estil molt polivalent. 
Text: Eva García Valero, tècnica del Departament de Comunicació

EL COTÓ DE  
LA FELICITAT

Pijames de cotó 100% ecològic produïts per la cooperativa índia Rajlakshmi Cotton Mills, una societat privada 
amb seu a Kolkata que produeix i exporta productes tèxtils de cotó orgànic i de comerç just. La qualitat de la 
seva roba i els seus dissenys va acompanyada d’unes condicions laborals dignes per a tots els treballadors, que 
són prop de 500, repartits en dos centres.

Veraluna Comerç Just 
vol vestir les dones 
que es preocupen per 
la seva salut, que 
pensen en el medi 
ambient i que volen 
cuidar el seu estil
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Tota la col·lecció Veraluna Co-
merç Just es produeix seguint 
els principis del comerç just, 
respectant els drets laborals 
de les persones productores 
i assegurant el respecte al 
medi ambient en l ’ús de les 
matèries primeres. 

I cal dir que, sense cap mena 
de dubte, la matèria primera 
protagonista és el cotó. Una 
àmplia gamma de la col·lecció 
està formada per peces bàsi-
ques produïdes amb cotó eco-
lògic d’alta qualitat. Una va-
riable que ens diferencia de la 
resta dels productes que po-
dem trobar en la indústria de 
la moda. Oxfam Intermón està 
fent una aposta ben forta per 

aconseguir que tota la matèria 
primera sigui ecològica i d’una 
excel·lent qualitat. Podràs re-
conèixer fàcilment aquestes 
peces perquè a l’altura del coll 
tenen una cinta de tela que 
indica que són “peces fetes 
amb cotó orgànic”.
 
PERÒ QUÈ TÉ EL COTÓ 
ORGÀNIC QUE NO TINGUI 
EL COTÓ CONVENCIONAL? 
El cotó orgànic o ecològic és 
beneficiós per al medi ambient 
i per a la nostra salut perquè 
es conrea en camps de terra 
fèrtil lliures de pesticides i de 
fertilitzants químics sintètics, 
i perquè és filat i produït sense 
químics tòxics. 

PRINCIPIS DEL COMERÇ JUST 
1. Creació d’oportunitats per a productors i productores 
amb desavantatges econòmics
2. Transparència i rendició de comptes
3. Relacions comercials justes
4. Pagament d’un preu just
5. Respecte de les normes sobre el treball infantil i 
l’explotació laboral
6. Compromís en favor de l’equitat de gènere,  
la no-discriminació i la llibertat d’associació
7. Condicions de treball dignes i pràctiques saludables
8. Desenvolupament de capacitats dels productors  
i productores
9. Promoció i comunicació transparent del comerç just
10. Respecte envers el medi ambient

Treballadores de Chetna Organic Association collint cotó orgànic.
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El cotó convencional és blan-
quejat abans de ser tenyit. En 
aquest procés es fan servir di-
versos compostos que són no-
cius per a la salut humana, com 
ara el clor o la dioxina. Per tenyir 
i confeccionar el cotó s’utilitzen 
també metalls pesats altament 
contaminants i perjudicials per 
a la pell de les persones. Un ús 
excessiu de pesticides a l’hora 
de conrear el cotó té un impac-
te significatiu en tota la cadena 
productiva: des del medi am-
bient (contaminació dels rius, per 
exemple), passant pels consumi-
dors (usuaris de la roba), fins als 
mateixos camperols (cremades 
en la pell) o els confeccionadors 
dels teixits. En canvi, quan fem 
servir peces de roba fabricades 
amb cotó orgànic, fem disminuir 

la possibilitat de patir reaccions 
al·lèrgiques i la nostra pell res-
pira millor. A més, aquesta roba 
té un tacte més suau i, el que és 
més important, amb ella respec-
tem el medi ambient. 

I de ben segur que totes aques-
tes variables positives, juntes, 
fan que ens sentim molt més fe-
liços en fer servir roba produïda i 
teixida de manera respectuosa. 

LA TEVA COMPRA: 
CONSCIENT I MOLT 
PODEROSA
La nostra col·lecció de moda 
Veraluna Comerç Just manté 
un fort compromís social i me-
diambiental. Comprant produc-
tes de comerç just et conver-

teixes en un agent real del can-
vi, en la força que necessitem 
per fer d’aquest món un lloc 
més just i més net. Ajuda’ns a 
fomentar la compra conscient 
dels consumidors! Perquè tu, 
com a consumidor, tens poder.  

I tots plegats podem aconseguir 
que les grans empreses tèxtils 
apreci ïn el suport que rep la 
nostra proposta i, d’aquesta 
manera, vagin canviant les se-
ves exigències sobre les condi-
cions de treball de les persones 
que s’encarreguen del conreu 
de les seves matèries primeres 
i de la confecció de les peces 
de roba. 

Consulta la disponibilitat dels 
nostres productes a qualse-
vol de les nostres 38 botigues 
físiques o a la botiga online  
(tienda.OxfamIntermon.org).
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PECES BÀSIQUES DE COTÓ 
Peces bàsiques de la col·lecció fetes per la cooperativa índia Rajlakshmi Cotton Mills amb cotó 100% ecològic:

Podem aconseguir 
que les grans 
empreses tèxtils 
canviïn les seves 
exigències sobre les 
condicions de treball 
de les persones 
que s’encarreguen 
del conreu i de la 
confecció de la roba 

Si tu també apostes per una moda justa i responsable i vols obtenir més informació sobre les campanyes que potencien un nou 
model de producció tèxtil, informa-te’n a través de la campanya promoguda per Oxfam Intermón (www.fashion-victims.org), de la 
campanya “Tira del hilo” de la Coordinadora Estatal de Comerç Just (comerciojusto.org) o de www.ropalimpia.org.
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VERALUNA 24 HORES AL DIA
Diferents estilismes per fer servir en tres moments diferents del dia:
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STREET STYLE AFTER-WORK STYLE

Cartera de 
cuir DURIAN 

29,90 € 

Mocador PITAYA 
100% cotó  
19,90 €

Pantalons  
MANGOSTÁN 
100% cotó  

44,90 € 

Samarreta BORI 
100% cotó orgànic  

16,90 €

Càrdigan  
PAPAYA 
100% cotó 
orgànic  
49,90 €

Bossa de cuir  
SALAK 89,90 € 

Vestit 
TAMARINDO 
100% cotó 

orgànic  
24,90 € 

Bermudes KAKI  
100% cotó 39,90 € 

Pantalons 
NOPAL  

lli i cotó  
49,90 €

WORKING STYLE

Brusa KIWANO 
100% cotó  
34,90 € 

Bossa de 
cuir SALAK  
89,90 € 

Brusa BABACO 
100% cotó  
39,90 €

Bossa UCHUVA 
100% cotó   
24,90 €

Qui ha dit  
que anar a treballar 
de manera elegant 
està renyit amb la 

comoditat? 

Substitueix les 
sabates còmodes de 
dia per uns tacons i 
estaràs impecable 

a la nit

Oxfam Intermón aposta per l’austeritat en tot el que fa. Per això les protagonistes de les fotografies de la nostra col·lecció són dones que treballen 
a la nostra organització: l’Ana, del Departament de Gestió i Persones, i la Bárbara i la Paula, de l’Àrea de Captació de Fons.

Roba  
còmoda i de 

tendència per a 
cada dia 

Mocador 
TORONJO  
100% cotó  
22,90 € 
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SÍRIA, SUDAN DEL SUD, REPÚBLICA CENTREAFRICANA
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LA TEVA 
COL·LABORACIÓ 
FA VISIBLES ELS 
REFUGIATS

Oxfam i l’Oficina d’Ajuda Humanitària de la Comissió Europea 
(ECHO) s’han unit en una campanya internacional per 
visibilitzar la realitat dels més de 51 milions de persones 
refugiades que hi ha al món.  Text: Júlia Serramitjana, periodista del 

Departament de Comunicació  | Fotos: Pablo Tosco
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Jeanne Berat té 25 anys i cinc fills. 
Va fugir del seu poble, Daga, a la 
República Centreafricana, quan un 
grup armat el va destruir i va matar 
el seu marit. Va caminar pel bosc 
amb un dels seus fills a sobre de 
les espatlles i un altre a l’esquena 
fins que van arribar a una ciutat 
fronterera del Txad, on una família 
els va acollir.
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Nefel Nasser va donar a llum el seu nadó en el camp de refugiats de Zaatari. “No el vaig tenir al carrer per poc. Vaig caminar 
durant una hora i mitja perquè l’ambulància no arribava i jo tenia contraccions tota l’estona”, explica.

A ctualment, el nom-
bre de refugiats i 
desplaçats supera 
per primera vegada 

el de la Segona Guerra Mundial. 
Milions de persones han hagut 
d’abandonar les seves llars i 
viuen ara lluny de casa seva, de 
les seves famílies i d’una opor-
tunitat per guanyar-se la vida. 
Desposseïdes de tot, intenten 
sobreviure en aquest exili forçat.

La causa principal és la intensi-
ficació dels conflictes, especial-

ment a Síria, al Sudan del Sud i 
a la República Centreafricana. 
Homes, dones, ancians i infants 
depenen diàriament de l’ajuda 
internacional: un sostre, mantes 
i roba que els protegeixin; men-
jar i aigua; seguretat i protecció; 
una feina i ingressos per viure. 
Algunes persones compten amb 
aquest suport. Moltes altres no.

Per aquesta raó, Oxfam (Oxfam 
Intermón a Espanya) i l’Oficina 
d’Ajuda Humanitària de la Comis-
sió Europea (ECHO) ens hem unit 

en una campanya internacional 
de comunicació per visibilitzar 
la realitat de les persones refu-
giades a causa dels conflictes a 

Síria, al Sudan del Sud i a la Re-
pública Centreafricana.

Els donatius de la ciutadania 
europea són la principal font 
d’ajuda al refugiat des d’Europa. 
A aquests donatius cal sumar 
la feina que fan organitza-
cions com Oxfam Intermón, que 
complementa els fons públics 
amb aportacions d’individus 
i donants empresarials, amb 
l’objectiu d’alleujar el patiment 
de les persones que ho han per-
dut tot.

Els donatius de la 
ciutadania europea 
són la principal font 
d’ajuda al refugiat 
des d’Europa

Fa quatre anys, Síria es va veure 
immersa en un sagnant conflic-
te que fins avui s’ha cobrat la vi-
da de més de 200.000 persones. 
El que va ser un país d’ingressos 
mitjans es troba ara mateix en 
ruïnes i més de la meitat de la 
població necessita assistència 
humanitària. 7,6 milions de per-
sones són desplaçats interns 
i més de 3,8 milions han fugit 
als països veïns, la qual cosa 
converteix la crisi humanitària 

de Síria en una de les més trà-
giques del segle XXI. Els països 
veïns estan lluitant per fer front 
a l ’afluència de refugiats. El 
Líban té la concentració de re-
fugiats per càpita més alta del 
món, amb un total d’1,1 milions 
de persones, que constituei-
xen més del 25% de la pobla-
ció. Col·lapsats per la pressió 
de la crisi, Jordània i el Líban 
han augmentat les restriccions 
frontereres.

Sense perspectives clares de 
desenllaç per a la guerra, els 
sirians que aconsegueixen fu-
gir del conflicte s’enfronten a 
condicions cada vegada més 
difícils als països veïns. L’ajuda 
humanitària internacional ha 
estat vital fins ara per ajudar-
los a cobrir les necessitats 
bàsiques, com ara aigua i sa-
nejament, aliments i refugi. La 
majoria de refugiats viuen en 
assentaments informals o re-

fugis precaris pels quals han de 
pagar un lloguer. Els sirians que 
s’han quedat sense estalvis no 
disposen de recursos i depe-
nen de l’ajuda humanitària per 
poder tirar endavant. Fins i tot 
en l’hipotètic cas que els en-
frontaments s’acabessin demà, 
els alts nivells de necessitat 
humanitària persistirien a tota 
la regió i caldria suport de tota 
mena per a anys de reconstruc-
ció i recuperació.

SÍRIA: BUSCANT SEGURETAT
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Martha Nyandil ha viscut sota un arbre com el de la imatge des que va fugir de casa seva. Com ella, milers de persones han 
buscat refugi amb els seus fills i les poques pertinences que els queden sota aquests arbres de l’assentament d’Awerial, que 
forma part del campament de persones desplaçades més gran del Sudan del Sud.
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COMPROMESOS PÚBLICAMENT 
Una quinzena de reconegudes personalitats del món de 
la cultura, la música, el periodisme i la televisió han ce-
dit la seva veu a la campanya i contribueixen amb el seu 
suport i compromís a fer visible la situació de milions de 
persones refugiades al món. 

“No recordo cares de nens famolencs que 
hagin arribat menys al cor que les dels nens 
i nenes de Síria. La gent ja no es commou. 
I a només tres hores de vol des de Roma 
té lloc una de les crisis humanitàries més 
greus de les que han succeït des de la 
Segona Guerra Mundial.”
FRANCESCA PACI
PERIODISTA

“Cada quatre segons, algun ciutadà es veu 
forçat a fugir de casa seva. Hi ha més de 
51 milions de persones desplaçades a tot 
el món. Amb la teva aportació i l’ajuda dels 
europeus, la UE continuarà sent el primer 
donant mundial d’ajuda humanitària. Junts 
podem alleujar les necessitats més urgents 
dels refugiats.”
CHRISTOS STYLIANIDES
COMISSARI EUROPEU D’AJUDA HUMANITÀRIA I GESTIÓ DE CRISIS

L’any 2011 apareixia un nou 
estat: després de dècades de 
guerra, la població del Sudan del 
Sud va aprovar en referèndum la 
decisió de separar-se del nord 
del Sudan i es va convertir en 
el país més jove del món. Naixia 
així un estat tan il·lusionat com 
fràgil, amb poques infraestruc-
tures, serveis bàsics precaris 
i reivindicacions polítiques no 
resoltes. El nounat país no va 
tenir cap oportunitat de créixer: 
el desembre del 2013, el partit 
governant, el Moviment Popular 
d’Alliberament del Sudan (SPLM) 
es va dividir i la crisi de poder va 
explotar a tot el país. 

D’aleshores ençà, gairebé dos 
milions de persones s’han vist 
obligades a fugir de casa se-
va per la violència i els com-
bats entre els lleials al presi-
dent Salva Kiir i els aliats de 
l’exvicepresident Riek Machar. 
Més de la meitat de les perso-
nes que han fugit són infants. 
Aquesta xifra inclou un milió i 
mig de persones desplaçades 
dins del mateix país i els més de 
500.000 refugiats a països veïns, 
principalment el Sudan, Uganda, 
Etiòpia i Kenya. 

El camp de desplaçats de 
Mingkaman ha acollit més de 
100.000 persones. Oxfam està 
donant suport a 88.000 perso-
nes amb aliments i aigua. Quatre 
milions de persones necessiten 
ajuda. Les agències humani-
tàries preveuen que la situació 
empitjorarà durant el 2015 i es 
calcula que el nombre de perso-
nes en perill de morir a causa de 
la fam s’incrementarà en un milió 
al llarg d’aquest any.

Al Sudan del Sud, 
gairebé dos milions 
de persones s’han 
vist obligades a fugir 
de casa seva per la 
violència

SUDAN DEL SUD:
UN PAÍS NOU, UNA VELLA HISTÒRIA
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UN PROJECTE DE LA COMISSIÓ EUROPEA 
L’Oficina d’Ajuda Humanitària de la Comissió Europea 
(ECHO) té com a objectiu salvar i preservar vides, prevenir 
i alleujar el sofriment humà i salvaguardar la integritat 
i la dignitat de les poblacions afectades per desastres 
naturals i crisis causades per l’ésser humà. Creada l’any 
1992 com una expressió de la solidaritat europea envers 
les persones necessitades de tot el món, ECHO ajuda més 
de 120 milions de víctimes de conflictes i desastres cada 
any. La Unió Europea en el seu conjunt és un dels principals 
donants d’ajuda humanitària del món. Junts, els estats 
membres i les institucions europees contribueixen amb 
gairebé un terç de l’ajuda humanitària mundial oficial. La 
seva ajuda es basa en les necessitats i arriba als qui més 
la necessiten.

La República Centreafricana és 
un país molt inestable en el qual 
els conflictes, les intervencions 
i els cops d’estat han tingut lloc 
regularment durant els últims 
cinquanta anys.

La violència va esclatar el de-
sembre del 2012, quan la coa-
lició rebel Seleka va fer un cop 
d’estat a la capital, Bangui. 
Com a conseqüència d’això, 
l’aleshores president, François 
Bozizé, va fugir a la República 
Democràtica del Congo i Michel 
Djotodia es va proclamar el nou 
president. Llavors es van formar 
milícies contràries a Balaka en 

En llocs com Maibo (al Txad), la població s’ha triplicat a causa de l’arribada dels refugiats. “Quan hi vaig arribar, una família em va acollir i em va prestar una 
casa”, explica la Jeanne, una refugiada de la República Centreafricana. La seva rutina diària consisteix a aixecar-se d’hora al matí per anar a buscar aigua i 
després ajudar algú al camp, com feia al seu país, per poder alimentar la mainada.

resposta als atacs de les milí-
cies Seleka i des d’aquell mo-
ment la violència ha esdevingut 
part de la vida quotidiana de la 
població.

Actualment, 2,7 milions d’ha-
bitants del país, d’una població 
total de 4,6 milions, necessiten 
assistència humanitària. Totes 
aquestes persones han fugit 
a comunitats més segures, on 
la població s’ha triplicat en 
molt poc temps, la qual cosa 
ha donat lloc a una escasse-
tat d’aliments encara més gran 
que la que ja hi havia abans de 
l’arribada dels desplaçats. La 
violència ha impedit als agri-
cultors treballar els camps i ara 
les collites són insuficients. Els 
preus dels aliments han aug-
mentat i moltes famílies només 
poden menjar un cop al dia.

A banda dels més de 438.000 
desplaçats interns, més de 
424.000 persones han fugit de la 
República Centreafricana durant 
l’últim any per buscar refugi als 

països veïns, com ara el sud del 
Txad, on més de 90.000 refugiats 
i 120.000 retornats han estat 
arribant en onades successives 
des de finals del 2013.

El conflicte continua constituint 
una amenaça per a la vida dels 
civils, i les persones que viuen 
als campaments sofreixen una 
desesperada necessitat d’aigua 
potable i sanejament.

Les persones 
refugiades que viuen 
als campaments 
sofreixen una 
desesperada 
necessitat d’aigua 
potable i sanejament 

REPÚBLICA CENTREAFRICANA:  
VIDES AMENAÇADES I OBLIDADES
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QUÈ HEM ACONSEGUIT

EL CONFLICTE DE GAZA 
I L’ALERTA PER EBOLA: 
CONTINUEM AL COSTAT 
DELS MÉS VULNERABLES
L’ebola ha devastat poblacions senceres a l’Àfrica occidental: Sierra Leone, Libèria i Guinea han estat el blanc 
fàcil d’aquest virus, que ha afectat més de 20.000 persones. A Gaza, el poble palestí continua fent front a les 
seqüeles de vuit llargs anys de bloqueig israelià. Oxfam Intermón continua treballant-hi, acompanyant les 
persones damnificades. Text: Yasmina Bona, periodista del Departament de Comunicació

MÉS D’UN SEGLE PER 
RECONSTRUIR GAZA
Diversos mesos després de l’alto el foc, 
la població de Gaza continua patint les 
conseqüències dels reiterats conflictes 
i els gairebé vuit anys de bloqueig 
israelià. Des d’Oxfam, a través de les 
nostres organitzacions sòcies, hem 
atès aproximadament 400.000 persones 
empobrides pel conflicte. Gràcies al nostre 
fons d’acció humanitària, hem cobert 
les seves necessitats bàsiques d’aigua, 
sanejament i seguretat alimentària, 
proporcionant aigua apta per al consum a 
unes 250.000 persones i vals per a menjar 
i atenció sanitària a comunitats de tota la 
Franja de Gaza. També hem treballat amb 
comunitats agrícoles i pesqueres que no 
poden accedir als seus mitjans de vida 
habituals i hem donat suport a hospitals 
i clíniques mòbils per tal que puguin 
proporcionar assistència mèdica primària.

LA PREVENCIÓ COM A CLAU  
PER FRENAR L’EBOLA
L’ebola ha arrasat comunitats senceres de l’Àfrica occidental, especialment 
a Libèria, Guinea i Sierra Leone, on ha afectat més de 20.000 persones i 
ha acabat amb la vida de 9.000 víctimes. Des d’Oxfam, hem centrat els 
esforços en la prevenció de la malaltia. Així, mitjançant diverses campanyes 
d’informació pública, expliquem a les persones com poden evitar el contagi 
i com han de protegir les seves famílies de l’epidèmia. D’una banda, fem 
servir la ràdio, les tanques publicitàries i els missatges de text per fer-los 
arribar la informació. D’altra banda, hi treballem acompanyant els promotors 
de salut que, porta per porta, expliquen a les famílies com prevenir aquesta 
terrible malaltia. Hem assistit prop de 500.000 persones proporcionant-los 
aigua en els centres de tractament i aïllament, sistemes per al rentat de 
mans i kits d’higiene amb sabó i lleixiu. També hem distribuït uniformes de 
protecció i hem format els treballadors sanitaris que tracten amb persones 
contagiades pel virus. El nostre objectiu és arribar a atendre prop de quatre 
milions de persones. 

Si vols fer un donatiu al nostre fons per a emergències, entra a:
www.OxfamIntermon.org/fonsemergencies
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La teva primera parada: Monròvia, la capital 
de Libèria. Què hi veus?
Una de les primeres coses que em van xocar 
en arribar va ser veure que tots els espais 
públics estaven tancats: escoles, universi-
tats, bars, restaurants, camps de futbol... 
L’objectiu era evitar que hi hagués grans 
aglomeracions de gent, per reduir el risc de 
contagi de la malaltia. L’ebola havia canviat 
la rutina i les relacions personals d’una ma-
nera dràstica. La gent no es tocava, no es 
donava la mà. Estaven vivint una situació 
dramàtica en la qual els familiars i amics 
podien estar patint i, tot i així, no hi havia 
lloc per a les abraçades. Hi havia molta por 
del contagi.
Una altra cosa que em va cridar molt 
l’atenció de seguida va ser veure els car-
rers de Monròvia plens de cartells enormes 
amb un gran titular: “L’ebola és real”; i a so-
ta, uns dibuixos on es mostrava com es pot 
prevenir. Hi ha moltes falses creences so-
bre l’ebola en aquests països, moltes per-
sones creien que es tractava d’un conjur, 
d’alguna condemna per pecats comesos... 
La finalitat d’aquests cartells era informar 
i sensibilitzar les persones per tal que fos-
sin conscients que l’ebola és una malaltia 
real que es pot prevenir amb unes pràcti-
ques higièniques molt concretes.

ENTREVISTA A PABLO TOSCO, FOTOPERIODISTA D’OXFAM INTERMÓN

“La informació és la millor arma 
per frenar el contagi de l’ebola”
La càmera de Pablo Tosco ha retratat territoris 
devastats per la guerra i desastres naturals en 
països com Haití, Síria, el Txad o el Sudan del Sud. 
Amb les seves imatges, en Pablo fa visible la 
causa, la lluita i la dignitat de les persones amb 
les quals es troba en cadascun dels seus viatges. 
A finals del 2014, va ser testimoni dels estralls 
que l’ebola estava provocant a Libèria i Sierra 
Leone, dos dels països on l’epidèmia ha provocat 
més víctimes. En aquesta entrevista exposa amb 
paraules la situació en què viuen les poblacions 
més afectades per aquesta malaltia. 
Text: Yasmina Bona, periodista del Departament de Comunicació

I quines són aquestes pràctiques?
Quelcom tan simple però alhora tan impres-
cindible com rentar-se les mans amb sabó, 
per exemple. Rentar-se les mans unes quin-
ze vegades al dia redueix les probabilitats de 
contagi. Oxfam estava distribuint galledes 
amb aigua i clor i la gent les col·locava a la 
porta d’entrada de casa seva o del seu es-
tabliment perquè les persones que entraven 
i sortien es poguessin rentar les mans amb 
aquella aigua. Aquestes galledes eren una 
mena de sentinelles que vetllaven per la hi-
giene de les famílies. Recordo que tot feia olor 
de lleixiu, Monròvia sencera feia olor de lleixiu. 

Tant a Libèria com a Sierra Leone, una gran 
part de la població no té accés a mitjans de 
comunicació com la ràdio o la televisió. Com 

ha ajudat Oxfam a fer que la informació arribi 
a tothom? 
Des del principi vam apostar per la informa-
ció com a millor arma per frenar el contagi. 
Les associacions locals amb les quals tre-
ballem van mobilitzar un cos de voluntaris i 
voluntàries que treballen com a promotors 
de salut visitant la gent casa per casa per 
explicar com es pot prevenir l’ebola. Vaig 
tenir l’oportunitat d’acompanyar-los mentre 
anaven trucant a cada porta. Aquests volun-
taris són persones a les quals d’una manera 
o una altra també els ha afectat l’ebola, ja 
que en molts casos han perdut familiars o 
amics, o fins i tot han sobreviscut a la malal-
tia. Com que són ciutadans locals, coneixen 
bé l’entorn, la cultura, el context del país. 
Darrere de cada porta hi havia una història 
diferent, i la missió dels voluntaris no con-
sistia únicament a transmetre informació, 
sinó que, a més, havien de tenir recursos per 
poder gestionar aquesta trobada amb una 
gran sensibilitat, per tal que les persones se 
sentissin acompanyades. 

Delimitar zones de quarantena ha estat una 
de les mesures que els governs de tots dos 
països han posat en pràctica per evitar el 
contagi. Què ha representat exactament per 
als seus habitants la quarantena?

Oxfam ha estat distribuint 
galledes amb aigua i clor i la 
gent les col·locava a la porta 
d’entrada de casa seva o del 
seu establiment. Aquestes 
galledes eren una mena de 
sentinelles que vetllaven per 
la higiene de les famílies
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L’ebola ha estat especialment cruel amb els 
barris més vulnerables, que són els que te-
nen més densitat de població, on la gent viu 
en cases precàries, sense accés a l’aigua 
potable, a serveis sanitaris, a latrines... I és 
precisament en aquests barris on s’han de-
clarat més zones en quarantena, la qual cosa 
ha portat les persones afectades a un risc 
d’exclusió més gran.
Si en aquests barris acostuma a haver-hi 
una sola latrina per a cinc-centes persones, 
on aniran les vint, cinquanta o cent perso-
nes que estan en quarantena i volen anar al 
lavabo? No poden sortir, i per tant no poden 
fer servir la latrina comunitària. Si hi ha un 
punt d’aigua potable per a mil persones i no 
es troba dins de la zona de quarantena, no 
poden anar a buscar aigua. No poden anar 
a l’hospital, ni veure la seva família, ni tam-
poc anar a treballar. Estan completament 
aïllades. 
Quan a una persona se li detecta ebola o mor, 
es traça un mapa de les persones amb qui 
va estar en contacte, es marca la zona on 
treballava, per on circulava..., i queda tan-
cada amb una corda. De vegades la zona és 
custodiada per la policia i molts altres cops 
són els mateixos veïns del barri els qui han de 
garantir que durant vint-i-un dies aquestes 
persones no sortiran i que ningú no entrarà.

Creus que l’ebola afecta tothom igual?
El nivell d’exposició a la malaltia no ha es-
tat el mateix per a tothom. Els barris més 

pobres han estat els més afectats. Les 
persones que tenen més recursos i que 
viuen més lluny d’aquestes zones no hi 
han estat tan exposades, encara que du-
rant els primers mesos de l’epidèmia l’ebola 
va arrasar arreu, afectant també metges i 
personal sanitari, que en general eren per-
sones amb estudis dels barris amb més 
recursos. 
D’altra banda, no és gratuït el fet que sigui 
a Libèria i Sierra Leone on l’ebola ha fet més 
estralls. Són països que van patir una guerra 
civil en els anys noranta, molt fràgils, amb 
pocs recursos i sense infraestructures que 
els permetin fer front a les conseqüències 
d’epidèmies com aquesta. Estan abandonats 
per la comunitat internacional i ningú no en 
parla perquè mai no apareixen als mitjans de 
comunicació. 

Has notat l’impacte de les retallades del Go-
vern espanyol en cooperació i ajuda huma-

nitària a l’hora de donar resposta a aquesta 
emergència? 
Des d’Oxfam critiquem i denunciem les reta-
llades que el Govern ha fet en la cooperació al 
desenvolupament, i creiem que han afectat 
directament aquests països. Aquestes reta-
llades han tingut impacte justament allà on 
la gent necessita més l’ajuda. Si, per exem-
ple, haguéssim pogut construir més siste-
mes d’aigua o més latrines en aquests bar-
ris, de ben segur que l’impacte de l’epidèmia 
hauria estat menor. 
 
Si haguessis de triar una foto d’esperança 
entre totes les que vas fer-hi durant aquesta 
experiència, amb quina et quedaries? 
La foto que triaria mostra una solució a la 
manca d’accés a l’educació provocada per 
l ’epidèmia. Per qüestions de seguretat, 
l’Estat de Libèria va haver de tancar les es-
coles, deixant els nens i nenes sense poder 
estudiar. Com a alternativa, a West Point, 
un dels barris més afectats per l’ebola, un 
grup de docents van començar a convo-
car els infants del barri per seguir fent-los  
classe. Feia gairebé un any que no havien 
pogut anar a escola.

L’ebola ha estat especialment 
cruel amb els barris més 
vulnerables, que són els 
que tenen més densitat de 
població, on la gent viu en 
cases precàries, sense accés 
a l’aigua potable, a serveis 
sanitaris, a latrines... 
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FES UN DONATIU entrant a   
www.OxfamIntermon.org/ebola  
o trucant al 902 330 331.

A West Point, Sierra Leone, un professor imparteix classe als nens i nenes del barri que no poden anar a escola. 

29Revista Oxfam Intermón  |  Maig 2015  |  ENTREVISTA  | 



OXFAM EN ACCIÓ

P er què és preocupant aquest in-
crement de la desigualtat? Es-
tà demostrat que la desigualtat, 
quan és extrema, suposa un fre en 

la lluita contra la pobresa, genera societats 
més injustes i insegures i corromp sistemes 
democràtics en els quals una reduïda elit 
utilitza les lleis en el seu propi benefici. Això 
es tradueix en pèrdua d’oportunitats per a 
amplis sectors de la població i incrementa i 
perpetua la pobresa i l’exclusió dels més vul-
nerables, tant al nostre territori com als paï-
sos en desenvolupament. A Oxfam Intermón 
treballem per combatre la desigualtat perquè 
sabem que no és inevitable, sinó el resultat 
de polítiques concretes que cal canviar per-
què és possible fer-ho.

TENIR-HO TOT I VOLER ENCARA MÉS  
A començaments del mes de gener, tot coin-
cidint amb el Fòrum Econòmic de Davos, vam 
alertar del fet que, si no es prenen mesures 
urgents per detenir el vertiginós increment 

de la desigualtat, l’1% més ric tindrà l’any 
2016 més del 50% de la riquesa de tot el pla-
neta. O, el que és el mateix, que la riquesa 
de 70 milions de persones podria superar la 
que tenen conjuntament els 7.000 milions 
restants.

L’informe Riquesa: tenir-ho tot i voler encara 
més revela també que els milmilionaris que 
més inverteixen en lobbies (és a dir, per as-
segurar polítiques a favor seu) i que més han 
guanyat diners durant l’últim any pertanyen 
als sectors farmacèutic i sanitari. Això és 
molt perillós, ja que pot suposar una barrera 
per a l’accés de les persones més pobres a 
medicaments vitals.

Posar límit a la desigualtat és, principalment, 
una responsabilitat dels governs. És veritat 
que les grans empreses i fortunes poden fer 
moltes coses per escurçar aquesta bretxa i 
contribuir al bé comú, però són els governs 
els qui tenen a les seves mans la possibili-
tat d’engegar mesures que frenin la dispari-
tat d’ingressos, ja sigui a escala nacional o 
internacional.

LA FISCALITAT JUSTA, CLAU 
CONTRA LA DESIGUALTAT
Els sistemes fiscals són fonamentals en 
la lluita contra la desigualtat. La manera 
com es recapten els impostos (i de qui es 
recapten) i la distribució de la despesa 

La bretxa entre rics i pobres és cada vegada més gran. Així ho reconeixen institucions 
internacionals com l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics 
(OCDE), el Banc Mundial o el Fòrum Econòmic Mundial, que consideren que la disparitat 
d’ingressos és una de les amenaces més importants a escala mundial. 
Text: Marisa Kohan, periodista del Departament de Comunicació

TANCAR LA 
BRETXA DE LA 
DESIGUALTAT

Si no es prenen mesures 
urgents per detenir el 
vertiginós increment de la 
desigualtat, l’1% més ric 
tindrà l’any 2016 més del 50% 
de la riquesa de tot el planeta 

EXIGEIX UNA LLEI 
CONTRA L’EVASIÓ 
FISCAL
El poder de redistribució de la 
riquesa i d’eliminació de la pobresa 
que podria tenir una política fiscal 
justa, tant a escala nacional 
com internacional, fan que 
aquesta sigui un dels instruments 
més eficaços per combatre la 
desigualtat. Per això, des d’Oxfam 
Intermón llancem una petició 
perquè els partits polítics que 
concorrin a les properes eleccions 
incorporin en els seus programes 
electorals la posada en marxa d’una 
llei contra l’evasió fiscal, que ajudi 
a generar ingressos per a tothom i 
que garanteixi finançament per a 
les polítiques públiques, com ara 
sanitat, educació, protecció social 
i cooperació. Aquesta petició també 
forma part d’una campanya global 
d’Oxfam que impulsa la celebració 
d’una cimera fiscal mundial a 
Etiòpia durant el proper mes de 
juliol. 

Més informació a:
www.OxfamIntermon.org/desigualtat
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defineixen la justícia social d’un país. En 
el context internacional l’equació és molt 
semblant: si les grans empreses i fortu-
nes troben maneres de no contribuir amb 
la part justa que els correspon, els països 
perden unes quantitats enormes de re-
cursos per invertir en polítiques públiques 
com la sanitat o l’educació.

Per mostrar la gran quantitat d’artificis 
fiscals que les grans empreses tenen a la 
seva disposició per ocultar els beneficis 
que obtenen i reduir al mínim la seva con-
tribució fiscal, a principis del mes de març 
vam publicar l’informe La il·lusió fiscal. En 
aquest document, que analitza la fiscalitat 
de les empreses de l’Ibex 35, es difonen les 
descomunals conseqüències que l’elusió i 
l’evasió fiscals tenen per a les arques de 
l’Estat i per a la ciutadania, que veu com 
retrocedeixen els seus drets socials.

En els últims set anys (entre el 2007 i el 
2014), la recaptació per l ’impost de so-
cietats ha caigut al nostre país un 56%, 
al mateix temps que, en el mateix període, 
el nombre de persones que viuen en risc 
de pobresa i exclusió s’ha incrementat 
en dos milions. En només un any, un dels 
més durs de la crisi, les empreses de l’Ibex 
35 van incrementar la seva presència en 
paradisos fiscals en un 44%, passant de 
561 filials l’any 2012 a 810 el 2013, i la in-

versió del conjunt d’empreses espanyoles 
en aquests territoris ha crescut un 205% 
l’últim any.

ELS PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT, 
ELS MÉS PERJUDICATS
Tot i que el sistema internacional és un 
veritable colador pel qual s’escapen re-
cursos que són vitals per a tots els paï-
sos, el cost és particularment sagnant per 
als països en desenvolupament. Segons 
càlculs conservadors d’Oxfam, aquests 
països perden cada any prop de 100.000 
milions de dòlars per abusos fiscals de les 
grans transnacionals, xifra que serviria per 
garantir l’escolarització de tots els nens i 
nenes del món.

Amb la recaptació que es podria generar 
gravant els rendiments de capital que els 
llatinoamericans més rics amaguen en pa-
radisos fiscals n’hi hauria prou perquè 32 
milions de llatinoamericans sortissin de la 
pobresa monetària, és a dir, totes les per-
sones que viuen en situació de pobresa a 
Bolívia, Colòmbia, l’Equador, El Salvador i el 
Perú junts.

Els informes es poden consultar a:
www.OxfamIntermon.org/desigualtat

QUÈ DEMANEM  
ALS GOVERNS?

1Fer de la lluita contra la desigualtat 
un objectiu internacional

2Frenar l’evasió i l’elusió fiscals de 
les grans empreses i les persones 

més riques

3Distribuir l’esforç fiscal d’una 
manera justa i equitativa, 

traslladant la càrrega tributària del 
treball i el consum al patrimoni i el 
capital

4Invertir en serveis públics gratuïts 
i universals, com l’educació o la  

sanitat

5Fixar un salari mínim perquè tots 
els treballadors assoleixin un nivell 

de vida digne

6Aconseguir la igualtat salarial i 
promoure polítiques econòmiques a 

favor de les dones

7Garantir sistemes de protecció 
social adequats per a les persones 

més pobres, incloent-hi un sistema de 
garantia d’ingressos mínims

persones més riques 
del món tenen tanta 
riquesa com els  
3.500 milions de 
persones més pobres.

Les

(Sí, 80, hi cabrien perfectament, dins d’aquest autobús)
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Edmund Yakani és coordinador de Commu-
nity Empowerment for Progress Organiza-
tion (CEPO), una organització sudsudanesa 
defensora dels drets civils que està docu-
mentant, entre altres temes, l’impacte que 
el conflicte té entre les dones. 

“El Sudan del Sud recuperarà la pau i 
l’estabilitat quan la crisi se solucioni d’una 
manera inclusiva i les comunitats sentin 
que el seu origen ètnic els permet coexis-
tir”, assegura l’Edmund, que afegeix que, per 
tal que això succeeixi, les dones han de dir 
prou. I en això consisteix una part de la seva 
feina. “Les dones han esdevingut objecte de 
violència per primera vegada. És més cruel 

violar una dona que matar una persona, 
perquè amb una única violació humilies tota 
la comunitat, és una arma de guerra bara-
ta. Això té un impacte psicològic molt gran. 
Per això la majoria de dones pateixen en 
silenci. Elles estan disposades a mantenir 
el silenci perquè ningú no sàpiga que han 
estat violades. Aquí tractem d’oferir-los as-
sistència psicològica per tal que denunciïn 
i així puguem pressionar el Govern”, explica. 
L’Edmund és activista polític i assegura que 
mai no es rendirà, ni amb el Govern ni amb 
els rebels.

Més informació sobre aquesta organització 
a: www.cepo-southsudan.org

Olga Neicy és líder de l’Asociación de Mu-
jeres Campesinas Organizadas de Yolombó, 
que pertany a l’agrupació Vamos Mujer, i 
treballa perquè les dones colombianes pu-
guin tirar endavant en un entorn lliure de 
violència. 

A Colòmbia, els moviments i organitzacions 
socials de dones lluiten per contribuir a 
l’eliminació de totes les formes de violència 
que s’exerceixen contra les dones i les ne-
nes al país, especialment contra les dones 
negres, pobres o víctimes d’un desplaça-
ment forçat. 

“En totes les famílies hi ha algun actor ar-
mat, ja sigui un guerriller, un paramilitar, un 
soldat... I els atacs i les represàlies cauen 

sovint sobre les dones, com objectius in-
directes però víctimes en carn viva: viola-
cions, tortures, assassinats...”

“A l’organització, treballem amb l’objectiu 
que les dones que estan patint qualsevol 
mena de violència no s’ho callin, que denun-
ciïn el que els està passant i que es puguin 
ajuntar amb altres dones que es troben en la 
mateixa situació. Els donem suport perso-
nalment però també en la vessant política i 
la pública perquè puguin vèncer, com jo ho 
vaig fer, i tenir una vida més tranquil·la.”

Més informació sobre aquesta organització 
a: http://vamosmujer.org.co

OLGA NEICY 

EDMUND YAKANI 

ELS NOSTRES  
ALIATS AL SUD

PERSONES OXFAM

A Oxfam Intermón desenvolupem els nostres projectes de la mà de multitud d’organitzacions 
locals. Aquestes associacions, integrades per persones de confiança amb un profund 
coneixement de la realitat del país, ens ajuden a desenvolupar la nostra tasca d’una manera 
molt eficient i en sintonia amb els beneficiaris. En aquestes pàgines coneixeràs alguns dels 
seus representants. Text: Claudia Lepori, tècnica del Departament de Comunicació | Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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Idriss Absoura és el president del Comitè 
d’Higiene del Poble, del Comitè de Gestió 
d’Aigua i del Banc de Cereals de la Comu-
nitat de Dirbeye, al Txad. 

L’Idriss és la persona encarregada de vet-
llar pel bon funcionament del pou, i també 
s’encarrega de convocar les assemblees 

generals i assegurar-se que totes les per-
sones hi assisteixin. 

“Abans que es construís el pou, hi havia 
moltes dificultats perquè no teníem aigua. 
La gent bevia aigua de pluja del terra, dels 
tolls, perquè no en teníem, d’aigua potable. 
Malalties com la diarrea, el paludisme o la 

pruïja a la pell eren el nostre pa de cada 
dia. Per a la nostra comunitat, la vida va 
començar de debò quan vam tenir llest el 
pou, perquè va suposar un gran canvi. Les 
malalties van quedar enrere, i les dones, a 
més, ara dediquen com a màxim 15 minuts 
entre anar-hi i tornar-ne.”

“Actualment fem sessions de formació 
en higiene i neteja almenys tres vegades 
l ’any. Són les assemblees generals, on 
tothom ens escolta, perquè es veu la di-
ferència que hi ha si mantenim l’aigua i les 
instal·lacions netes. També transmetem la 
importància de rentar-se les mans, tant als 
nens com als adults, així com la neteja del 
cos i del menjar i la beguda.”

IDRISS ABSOURA

ADA ZÁRATE
Ada Zárate treballa com a enginyera agrò-
noma a la cooperativa paraguaiana Man-
duvirá des de l’any 2008. Té al seu càrrec 
un equip de deu professionals que donen 
assistència tècnica als productors de sucre 
orgànic. 

Filla de camperols, nascuda a la ciu-
tat d’Arroyos y Esteros, va tornar a la se-
va comunitat després de treballar durant 
uns anys fora del seu departament, on la 
manca d’oportunitats obliga molts joves a 
desplaçar-se.

“Manduvirá és una experiència única al Pa-
raguai: els petits productors, que fins fa uns 
anys depenien del monopoli d’una empresa 
local, a les mans d’unes poques famílies, 
són ara propietaris de la seva indústria. És 
un orgull haver tornat a la comunitat, poder 
aportar-hi els meus coneixements profes-
sionals i apostar pel desenvolupament del 
sector del camp, que ha estat ignorat du-
rant molt de temps”.

“El que és fonamental pel que fa al consum 
de sucre de comerç just que produïm els 

socis i sòcies de la cooperativa és que fa 
que el benefici arribi a la darrera baula de la 
cadena. A més, el consumidor accedeix a un 
producte sa i de qualitat amb el qual dóna 
suport a molts camperols i treballadors. Des 
d’aquesta petita cooperativa, instal·lada 
en una comunitat rural on no hi ha gaires 

hectàrees ni molt menys màquines, estem 
revolucionant el sistema productiu. Estem 
fent una revolució dolça”.

Més informació sobre aquesta cooperativa 
a: www.manduvira.com
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D es d’Oxfam Intermón llancem el 
programa “Empreses que canvien 
vides” per donar suport a petits 
negocis rurals impulsats per do-

nes. Dotem els projectes d’un capital llavor 
que, per exemple, els permet adquirir peti-
tes infraestructures, fer estudis de mercat 
i millorar la qualitat dels seus productes. A 
més, les acompanyem i avalem davant les 
entitats financeres locals i els proporcionem 
assessorament en màrqueting, finances i 
estratègia comercial. Aquest projecte crea 
ocupació i activa l’economia local, amb la 
qual cosa provoca un cercle virtuós. Els do-
nants que donen suport a aquest programa 
reben informes semestrals sobre l’evolució 
de les empreses i cooperatives que hi par-
ticipen. En aquests informes es mesuren el 
funcionament del negoci i l’impacte social 
que genera per poder aprendre i adaptar les 
estratègies ràpidament. “Empreses que can-
vien vides” té com a objectiu donar suport a 
25 petites empreses durant els propers cinc 
anys i aconseguir així millorar la vida de més 
de 58.000 persones d’una forma sostenible.

ENTITATS

EMPRESES QUE CANVIEN VIDES

EMPRESES QUE SE 
SUMEN AL REPTE 
TRAILWALKER

O xfam Intermón Trail-
walker és el nom del 
desafiament es-
portiu i solidari per 

equips més gran del món. Durant 
aquests anys han estat més de 
600 les empreses que s’han su-
mat al desafiament, ja sigui amb 
equips, amb donatius per als 
treballadors participants, incen-
tivant la inscripció o organitzant 
activitats per a la recaptació de 
fons. Suma’t al repte amb equips 
d’empresa! Promou el treball en 
equip, la cohesió, el lideratge, 
el compromís, la superació. No 
és un repte només esportiu si-
nó també solidari. I és que cada 
equip ha d’aconseguir un mínim 

de 1.500 euros per donar suport 
als projectes que duu a terme 
Oxfam Intermón.

Carlos Valbuena, director de Re-
cursos Humans de Verti, consi-
dera que es tracta d’“un repte 
contagiós d’energia positiva 
entre tots els membres d’una 
organització, que bona falta fa 
en els temps que corren, i que 
s’expandeix a familiars, amics, 
proveïdors, clients...”.

DKV Assegurances és el patroci-
nador principal de l’esdeveniment. 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 
n’és empresa patrocinadora. 

Invertim en negocis i els impulsem per lluitar contra la pobresa i 
promoure el lideratge de la dona.

Si la teva empresa vol sumar-se al programa “Empreses que canvien vides” o al repte Trailwalker, contacta amb Mariona González 
escrivint-li a marionagonzalez@OxfamIntermon.org o trucant-li al 93 214 75 59.
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P er arribar fins a Laj 
Chimel cal traves-
sar, des del municipi 
d’Uspantán, una vin-

tena de quilòmetres de fang i 
pedrolins sota l’embolcall d’una 
boira que esdevé més i més den-
sa a mesura que s’ascendeix pels 
turons. Per als seus habitants, 
l’excepcional bosc que envolta 
el poble encarna el miracle que 
els va permetre sortir amb vida 
d’un conflicte que es va acar-
nissar molt especialment amb 
els indígenes de la regió d’El Qui-
ché. I és que la seva vegetació va 
amagar durant gairebé dos anys 
alguns dels veïns, com és el cas 
de María Vicente Hernández, avui 
líder d’aquesta comunitat maia, 
després que el poble quedés fet 
cendres amb els bombardejos, 
l’incendi de les cases, el saqueig 
de les terres sembrades i l’aguait 
de l’exèrcit i la guerrilla.  

Als qui en van aconseguir es-
capar no els va quedar cap altra 
opció que la de refugiar-se a la 
muntanya, recorda doña María, 
mentre guia els seus hostes cap 
a l’avui anomenat Sendero de la 
Memoria. La grandesa del pai-
satge sembla encongir-se quan, 
obrint-se pas entre l’arbreda i els 
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LAJ CHIMEL (GUATEMALA)
Chimel significa “llacuna” en la llengua quitxé. Així es deia el petit poble camperol que va veure 
néixer Rigoberta Menchú, premi Nobel de la Pau, encara que allò va ser abans del conflicte 
armat que va dessagnar Guatemala entre els anys 1960 i 1996. Aleshores hi havia unes 
cinquanta famílies. Després de la guerra, a la qual només van sobreviure membres de setze, la 
van refundar amb el nom de Laj Chimel (és a dir, “petit Chimel”), un caseriu indígena remot on el 
turisme comunitari contribueix ara a tancar les ferides. Text: Elena del Amo, periodista  |  Foto: Luis Davilla

conèixer”, insisteix María Vicente. 
I ho repeteix tres vegades, amb la 
seva veu de nena, referint-se a la 
terra, al paisatge i a una història 
que, gairebé com una teràpia i 
sense cap mena de rancor, reviu 
per tal que ningú no oblidi.

pER SABER-NE MÉs

ME LLAMO RIGOBERTA MENCHÚ Y 
ASÍ ME NACIÓ LA CONCIENCIA
Biografia de la líder indígena 
guatemalenca, escrita per 
Elisabeth Burgos (Seix Barral).

CUANDO LAS MONTAÑAS 
TIEMBLAN i GRANITO DE ARENA
Documentals de Pamela Yates.

www.redturs.org
Web de la Red de Turismo 
Comunitario de América Latina.

cingles, va explicant com es van 
alimentar dels fruits i les llavors 
d’aquest bosc, com les arrels 
dels arbres els van guarir de les 
malalties i les capçades els van 
servir d’aixopluc de la pluja i dels 
soldats. O com, malgrat haver 
perdut la seva filla durant els 
anys transcorreguts a les mun-
tanyes i haver sofert les pitjors 
vexacions en sortir de la seva 
espessor a la recerca de menjar, 
amb el temps, el dolor va anar 
marxant.

Després de guanyar el premi No-
bel l’any 1992, Rigoberta Menchú 
va ajudar els supervivents a re-
cuperar la propietat de les seves 
terres. Amb la col·laboració de di-
verses ONG van anar reconstruint 
els habitatges i treballant la idea 
d’obrir-se a un turisme minoritari 
i sostenible amb el qual augmen-

tar els ingressos de la comunitat 
i alhora preservar el valuosíssim 
ecosistema d’aquest bosc, al 
qual devien tantes coses, con-
vertint-lo en una reserva en ho-
menatge a la pau. Es va arranjar 
el camí que porta a Laj Chimel i, 
amb el suport de l’Organització 
Mundial del Turisme, l’any 2011 hi 
van inaugurar un modest alberg.

Al març va arribar el primer grup 
d’ecoturistes de l’organització 
Cloud Forest Conservation Ini-
tiative per endinsar-se en les 
coves de Cerro El Amay, observar 
la gran quantitat d’aus que hi 
viuen i escoltar les mones udo-
ladores; per davallar el riu Chixoy 
i, de tornada a Laj Chimel, tem-
perar el cos amb el brou de galli-
na que les dones cuinen per als 
visitants. “El que volem és ajudar 
els turistes a conèixer, conèixer i 

turismE oxfam

La millora d’ingressos  
per a la comunitat i la 

preservació de l’ecosistema

L’estat de l’alberg, una 
mica deteriorat
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Victoria Romero conrea enciams per vendre’ls al 
mercat local de San Pedro, al Paraguai. A més, 
és secretària de l’Asociación de Agricultores 
Oñondivepá i presidenta del comitè de dones a la 
comunitat de Tapecaaguy, on participa activament 
des de fa anys representant les seves companyes. 
 
OXFAM INTERMÓN DINAMITZA I FACILITA LA VENDA DE PRODUCTES  
EN MERCATS LOCALS PER AUGMENTAR ELS INGRESSOS DE LA 
POBLACIÓ, SOBRETOT DONES, AL PARAGUAI.

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


