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ADAPTAR-SE A L’ADVERSITAT   
El Niño és un fenomen meteorològic que cíclicament afecta grans zones del 
planeta provocant sequeres i inundacions. S’espera que les seves conseqüències, 
entre els anys 2015 i 2016, condicionin la vida de més de 60 milions de persones. 
A Etiòpia, el Govern calcula que 10,2 milions dels seus habitants necessiten 
ajuda humanitària per fer front a la manca de pluja i a les seves conseqüències. 
Aquesta xifra se suma a la de gairebé vuit milions de persones que també han 
resultat damnificades per aquest fenomen i ja estan rebent suport del programa 
de protecció social del mateix Govern. El 2011, aquest país ja es va enfrontar a una 
altra greu sequera, que va afectar la regió de la Banya d’Àfrica. Durant els últims 
anys, la nostra feina ha consistit a preparar la població perquè sigui més resilient. 
Sense la recent millora de l’economia del país i sense aquest suport, l’actual 
situació de les localitats on treballem seria molt més greu.
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DONAR PRIORITAT 
A ALLÒ QUE ÉS 
IMPORTANT

José María Vera
director general d’oxfam intermón
@Chema_Vera

EDITORIAL

En el treball que desenvolupem a diferents 
llocs del món, ens cal tenir clares les 
prioritats sobre les necessitats de les 
persones vulnerables amb les quals 
treballem. Una de les nostres àrees 
d’especialització, sorgida d’aquestes 
necessitats i prioritats, és la provisió 
d’aigua i sanejament, un dret humà 
imprescindible per salvar i mantenir vides. 
Un exemple d’això el trobem en la feina que 
fem a Etiòpia, on més de deu milions de 
persones necessiten ajuda humanitària 
per fer front a la manca de pluja i les seves 
conseqüències. Aquest país s’ha vist 
durament afectat per El Niño, un fenomen 
meteorològic que cíclicament provoca 
sequeres i inundacions en diverses 
regions del planeta i causa fam. Aquest 
tipus de fenòmens s’han vist exacerbats 
pel canvi climàtic. Allà hem focalitzat la 
nostra resposta i intervenció en tres de 
les zones més afectades (la Regió Somali 
i els districtes d’Àfar i Oròmia), on gràcies 
a la feina que hi vam fer en anys anteriors 
ja teníem experiència i disposàvem del 
reconeixement de la comunitat i les 
autoritats. Aigua, sanejament, aliments 
i altres articles d’emergència són 
imprescindibles. A principis d’aquest 
any 2016 ja havíem arribat a més de 
160.000 persones, però ens calen com a 
mínim set mesos d’assistència humanitària 
per tal d’assegurar la vida de les famílies 
d’aquestes zones.

Ja l’any 2011 vam haver de fer front a una 
greu sequera a Etiòpia. En aquell moment, 
la nostra feina va consistir a assegurar el 
subministrament d’aigua i reduir el risc de 
malalties. El treball anterior a les zones 
de cultiu, de millora de la productivitat i 

de rehabilitació i construcció de sistemes 
d’aigua, havia donat bons fruits. També 
la formació de persones voluntàries i 
professionals de la salut per tal de permetre 
canvis en les pràctiques d’higiene de la 
comunitat. Un treball continuat que esdevé 
clau per millorar les vides.

I, per descomptat, tenir una xarxa de 
persones sensibles als senyals que avisen 
que la sequera s’acosta i permeten albirar 
quines dimensions pot tenir. Així és com 
aconseguim avançar-nos-hi i conèixer 
les necessitats que hi haurà, a l’hora 
d’organitzar la resposta. A cada lloc, el 
coneixement local ens és d’una gran 
utilitat, com l’arbre de moringa, que creix 
en tot tipus de sòls, fins i tot en condicions 
extremes, i dóna unes llavors amb les quals 
és possible millorar la qualitat de l’aigua. El 
nostre treball amb les comunitats des de 
fa anys ens permet afrontar la nova crisi 
climàtica en millors condicions. L’ajuda 
continua sent urgent per salvar vides de la 
fam, però s’assenta sobre una població més 
capacitada per suportar el xoc.

L’aigua és una de les nostres prioritats 
en el món: tots sabem que l’aigua de 
qualitat, acompanyada per altres mesures 
orientades a preservar la salut, és un bon 
punt de partida per al desenvolupament i 
el progrés de les comunitats. En molts dels 
llocs on treballem, l’aigua permet salvar 
les vides de moltíssima gent. Al món hi 
ha 60 milions de persones desplaçades 
per culpa dels conflictes i moltes més si 
hi sumem les que fugen de la pobresa o 
de la fam. El 80% d’aquestes persones 
són acollides als països veïns, països 
en desenvolupament que tenen menys 

capacitat i menys recursos que els països 
europeus. Per això, a més d’atendre la 
població refugiada a les zones de conflicte, 
també hem assumit l’atenció dels qui 
busquen refugi a través de les fronteres 
europees. La guerra de Síria ha provocat 
ja 4,5 milions de refugiats, la immensa 
majoria dels quals estan en països veïns 
amb molt pocs recursos, com ara el 
Líban (que n’ha acollit més d’un milió) o 
Jordània (més de 600.000). No ens podem 
quedar de braços plegats davant d’una 
crisi humanitària com aquesta, en la qual 
milers d’individus necessiten protecció i 
assistència urgentment a Grècia, a Itàlia 
o als països balcànics. Són persones 
doblement traumatitzades per la guerra, la 
persecució i la fam; i pel viatge que fan en 
unes condicions duríssimes. A més de Síria, 
estan arribant des de països tan dispars 
com l’Afganistan, el Pakistan, Bangla Desh, 
Eritrea, el Marroc o Somàlia. Les fronteres 
estan tancades per a moltes d’elles. Però 
creiem que totes les persones han de ser 
tractades amb dignitat i d’acord amb la 
legalitat internacional i amb el ple respecte 
als drets humans, independentment de 
quina sigui la seva nacionalitat i quin hagi 
estat el motiu de la fugida.

El suport de tots vosaltres ens permet 
ser allà on cal aportar sistemes d’aigua, 
sanejament, refugi, alimentació i protecció 
per salvar milers de vides, el centre de la 
nostra missió.

José María Vera
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NOTíCIES OXFAM

El projecte Més i millor ajuda, 
que va néixer el març del 2013, 
va arribar a la fi a finals del 
2015. Han estat gairebé tres 
anys en què l’aposta per la 
innovació i el món digital, amb 
un fort enfocament d’avaluació 
i aprenentatge, ha estat al 
servei de la posada en valor i 
la defensa de la cooperació al 
desenvolupament, la política 
pública més afectada des que 
va començar la crisi, amb una 
retallada acumulada del 70%.

Vam llançar la campanya Sí que 
m’importa, amb un producte 
innovador en format de reality, 
amb l’objectiu de demostrar 
que la cooperació funciona, 
canvia i salva vides, i que hi 

ha moltes persones que la 
defensen. Una de les grans 
apostes de Sí que m’importa 
ha estat unir el món de l’art 
i la cultura, proposant la 
defensa de la cooperació 
des dels universos de l’art 
contemporani, el còmic, el 
teatre i el cinema.

Artistes contemporanis i 
dibuixants de còmic van viatjar 
a set països per conèixer 
el rostre humà que hi ha al 
darrere de l’ajuda oficial al 
desenvolupament i de les 
retallades que aquesta ajuda 
ha patit: Colòmbia, Nicaragua, 
la República Dominicana, el 
Marroc, Mauritània, Burundi 
i les Filipines. El viatge per 

cadascun d’aquests països 
va derivar en una història de 
còmic desenvolupada des de 
la llibertat i la naturalesa de 
cada artista i es va plasmar en 
diferents formats.

El producte estrella ha estat 
sens dubte 9 días en Haití, 
un curtmetratge documental 
narrat pel seu mateix director, 
Juan Antonio Bayona, que 
defensa el dret a un futur 
millor. S’hi recullen els somnis i 
la creativitat de diversos nens 
que assisteixen a un taller 
d’animació. El curt, que es va 
llançar al Festival Internacional 
de Cinema de Sant Sebastià, ha 
emmarcat la campanya Sí que 
m’importa a Mediaset, amb un 

anunci que s’ha emès en els 
diferents canals de la cadena. 
El tancament del projecte es va 
fer a la sala Matadero de Madrid 
el passat mes de març amb 
la projecció del documental i 
amb l’assistència del mateix 
Bayona, qui posteriorment va 
conduir una xerrada amb altres 
actors i directors sobre el tema 
“El cinema que ens mou i ens 
fa actuar”. Aquest curt estarà 
properament disponible al 
nostre web.

Més informació a:
www.simeimporta.org

FINALITZA AMB ÈXIT EL PROJECTE 
MÉS I MILLOR AJUDA, FINANÇAT PER 
LA FUNDACIÓ BILL I MELINDA GATES
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La vall del Lozoya i la serra de Guadarrama (Madrid) acolliran 
el proper 11 de juny la prova madrilenya del Trailwalker per 
tercer any consecutiu. “Esperem arribar als 200 equips 
participants, així que animem tots els amants de l’esport i 
la solidaritat que s’han quedat fora de la cinquena edició a 
la Via Verda Pirineu - Costa Brava (Girona), que va tenir lloc el 
passat 16 d’abril, per tal que s’apuntin a la de Madrid. És una 
experiència èpica”, expliquen des de l’organització.

El Trailwalker és una marxa no competitiva de 100 km de 
recorregut en què cada equip està format per quatre persones 
que han de començar i acabar juntes (no són relleus), més 
dues persones que els assisteixen. Abans de l’esdeveniment, 
cada equip ha de recaptar un mínim de 1.500 euros en 
donatius de familiars, amics, coneguts o empreses a les 
quals pertanyen, i els fons recaptats són utilitzats per Oxfam 
Intermón per desenvolupar projectes que garanteixin l’accés a 
l’aigua potable a les persones que més ho necessiten.

Participar en el Trailwalker és formar part del moviment global 
Oxfam contra la pobresa i la injustícia.

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

Esteu immersos en els preparatius del vostre casament 
o d’una celebració familiar i encara no heu triat el 
regal perfecte per als convidats? Trobar el detall ideal i 
aconseguir que no acabi guardat en un calaix és gairebé 
impossible. Una alternativa original i solidària per evitar 
que el vostre detall no quedi relegat a l’oblit són les 
targetes-detall solidàries.

Aconseguir les targetes d’Oxfam Intermón és molt 
senzill. Només cal que entreu al web “Algo más que 
un regalo” i ompliu el formulari a la secció de noces 
i celebracions. En uns pocs dies contactaran amb 
vosaltres per proposar-vos un disseny personalitzat, 
ajudar-vos amb la gestió del donatiu, produir les 
targetes i enviar-vos-les allà on digueu.

Més de 2.000 parelles han compartit ja la felicitat del 
seu enllaç amb Oxfam Intermón. I per celebrar-ho hem 
comptat amb la col·laboració d’Ana Oncina, autora del 
còmic Croqueta y Empanadilla, per llançar una nova línia 
de targetes-detall solidàries.

Estem d’acord que rebre una simbòlica gallina, una 
mosquitera o uns llibres no és el més tradicional, però 
el fet que més persones es beneficiïn de la vostra 
celebració farà que el detall esdevingui quelcom molt 
especial, com el vostre dia!

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

TRAILWALKER:  
ACCEPTES EL REPTE?

NOCES I CELEBRACIONS SOLIDÀRIES
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NOTíCIES MÓN
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Al desembre, líders polítics de més de 
190 països es reunien a París per intentar 
arribar a un acord per frenar els efectes 
del canvi climàtic. Sobre la taula, el 
compromís dels països per reduir les 
emissions de carboni i el finançament 
de la lluita contra el canvi climàtic, dos 
temes decisius que calia abordar amb un 
objectiu compartit: que la temperatura 
mitjana del planeta no pugi més de dos 
graus centígrads.

La 21a edició de la Conferència de les 
Parts (COP 21), que se celebra anualment 
des del 1992, ha estat clau i, per primera 
vegada, ha aconseguit el consens de 
líders mundials al voltant de l’objectiu 

comú, aconseguint un acord vinculant per 
als països signants que es revisarà cada 
cinc anys.

Des d’Oxfam, però, hem advertit que, 
malgrat que es tracta d’una fita històrica, 
el consens assolit continuarà sense 
suposar un gran canvi per als més 
pobres i vulnerables, que han de fer 
front a situacions difícils provocades 
per l’augment del nivell del mar, les 
inundacions i les sequeres. El nou pacte 
no compromet els països a reduir les seves 
emissions amb la urgència requerida 
per aturar l’impacte del canvi climàtic, 
ni ofereix l’ajuda financera necessària 
perquè les comunitats més vulnerables 

es puguin adaptar a uns patrons climàtics 
cada vegada més extrems. A més, l’intent 
d’incloure a la part central de l’acord 
referències als drets humans i als drets de 
les dones, que són les més perjudicades 
per l’impacte del canvi climàtic, ha 
fracassat.

Per aquestes raons, és vital que els 
governs proposin nous augments del 
finançament i que facin propostes més 
sòlides per retallar les emissions abans 
que l’acord entri en vigor l’any 2020.

Més informació a: 
www.OxfamIntermon.org/cambioclimatico

ACORD INSUFICIENT  
CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
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Un any més, la ciutat suïssa de Davos ha 
acollit els líders empresarials, econòmics 
i polítics que a mitjan gener van participar 
en el Fòrum Econòmic Mundial (FEM), la 
trobada més gran que s’organitza a escala 
internacional per analitzar els principals 
problemes i reptes de l’economia global. 
I un any més, en el marc d’aquest fòrum, 
des d’Oxfam revelem noves i alarmants 
dades que reflecteixen que la desigualtat 
extrema no deixa d’augmentar: tan sols 
62 persones posseeixen tanta riquesa com 
3.600 milions de persones, la meitat de la 
població mundial.

Una de les causes més inquietants de 
totes les que afavoreixen la bretxa entre 
persones riques i persones pobres és 

l’existència d’un entramat mundial de 
paradisos fiscals. Aquests territoris 
permeten l’evasió i l’elusió fiscals, i això 
resta grans quantitats de recursos que 
s’haurien de destinar al benestar general i 
a millorar les oportunitats vitals de milions 
de persones. La fuita a paradisos fiscals 
és cada vegada més gran i ha esdevingut 
una pràctica recurrent per part de grans 
empreses multinacionals.

La desigualtat no és inevitable. Per això 
des d’Oxfam reclamem als qui tenen la 
capacitat de canviar les coses que es 
prenguin mesures urgents contra la crisi 
de la desigualtat extrema, que posa en 
perill tot el progrés aconseguit al llarg 
dels últims vint anys en la lluita contra la 

pobresa, prioritzant acabar amb l’era dels 
paradisos fiscals. Les mesures que s’han 
pres fins ara han resultat insuficients. 
Les institucions europees han declarat el 
seu compromís en la lluita contra l’evasió 
i l’elusió fiscals. Però, tot i alguns passos 
incipients fets per la Comissió Europea, 
encara no hi ha respostes efectives.

Pots trobar més informació sobre la crida 
que fem des d’Oxfam a la ciutadania per 
acabar amb els paradisos fiscals en el 
reportatge de les pàgines 8-11.

Més informació a: 
www.noalescaqueig.org

ALLÒ QUE PASSA A DAVOS, NO ES QUEDA 
NOMÉS A DAVOS: AFECTA TOTHOM

OXFAM, A LA COP 21 I EL FEM 
La directora executiva d’Oxfam Internacional, Winnie Byanyima, va participar en la COP 21, en el panell de 
dona i clima, explicant per què les dones són les principals víctimes del canvi climàtic.
Byanyima va estar també present en la reunió del FEM a Davos, després d’haver-la copresidit l’any passat, 
per alertar sobre la crisi mundial de la desigualtat i proposar mesures amb què abordar-la.
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leoncio Grullart, 
agricultor de la  
república dominicana.
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PARADISOS FISCALS

NO A 
L’ESCAQUEIG 
FISCAL 
Els impostos que una elit privilegiada no paga 
es tradueixen en menys recursos per a serveis 
públics vitals com ara la sanitat, l’educació o 
la protecció social. A Una economia al servei 
de l’1%, l’últim informe publicat per Oxfam, 
expliquem que tenim un sistema econòmic que 
beneficia només un 1% de la població i que 
deixa sense esperança centenars de milions de 
persones pobres. 
Text: Jessica Romero, periodista del Departament de  

Comunicació  |  Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

L eo Grullart és, a 
més d’un agricultor 
de la República 
Dominicana, una de 

les persones que s’inclouen 
en l’escandalosa xifra de 
3.600 milions de persones (la 
meitat de la població mundial) 
que viuen en situació de 
pobresa i vulnerabilitat. A l’altre 
extrem hi ha les 62 (de les 
quals només nou són dones) 
que posseeixen les fortunes 
més grans del món. La riquesa 
de l’1% de la població mundial 
és més gran que la que reuneix 
el 99% restant.

Com milers de persones, el 
Leo és un ciutadà que paga 
els seus impostos i, tot i això, 
a Aguacate, el poble on viu, 

no disposen d’aigua potable. 
Tampoc no tenen camins 
asfaltats ni un institut on 
estudiar el batxillerat. “Pels 
impostos que nosaltres 
paguem, ens mereixem que 
arribin més serveis a la nostra 
comunitat”, demana.

En els últims quaranta anys, 
la República Dominicana 
ha registrat un creixement 
sostingut àmpliament superior 

Leo Grullart és una 
dels 3.600 milions de 
persones que viuen en 
situació de pobresa i 
vulnerabilitat
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a la mitjana de l’Amèrica 
Llatina. No obstant això, no ha 
aconseguit millorar la situació 
de la població més desfavorida: 
265 milionaris guanyen de 
mitjana 4.079 vegades més que 
els dos milions de persones 
més pobres del país. Aquest 
agricultor resumeix molt bé 
el que hi succeeix: “Els rics 
paguen menys impostos 
però reben del Govern tots 
els serveis que necessiten”. 
Mentrestant, si un veí del Leo 
o ell mateix cau malalt, no hi 
ha cap servei que el traslladi a 
l’hospital de la capital.

L’any passat, Oxfam ja va 
advertir que, l’any 2016, la 

concentració de la riquesa 
mundial estaria en unes 
poques mans, i això és el que 
està passant. Una economia 
al servei de l’1% posa de 
manifest que, des del 2010, 
els ingressos de la meitat 
més pobra de la població han 
caigut un 38%. Mentrestant, 
la riquesa de les 62 persones 
més riques del planeta 
ha augmentat en més de 
500.000 milions de dòlars.

A Espanya, les dades són 
igual d’alarmants: el patrimoni 
de les 20 persones més 
riques creix un 15%, mentre 
que la riquesa del 99% més 
pobre cau també un 15%. 

La desigualtat és deguda 
principalment a la combinació 
d’una enorme bretxa salarial 
amb un sistema fiscal 
regressiu que grava poc les 
persones més adinerades. 
Una altra dada: els presidents 
de les empreses de l’Ibex 35 

cobren 158 vegades més que 
un treballador mitjà.

En lloc de tenir una economia 
que estigui al servei de 
tothom, vivim en un model 
econòmic que beneficia una 
elit. Els paradisos fiscals, el 
poder i els privilegis s’estan 
utilitzant per manipular 
l’actual sistema econòmic i 
ampliar la bretxa.

A la premsa de tot el món 
són ja sonats els casos de 
les grans empreses que fan 
servir una fina arquitectura 
financera per pagar menys 
impostos, una pràctica que 
contribueix a mantenir una 

L’ús de l’arquitectura 
financera per tal de 
pagar menys impostos 
contribueix a mantenir 
una societat més 
desigual i amb serveis 
socials més febles

L’1% MÉS RIC DE LA 
POBLACIÓ MUNDIAL 
POSSEEIX MÉS RIQUESA  
QUE TOTA LA RESTA

DE LES 200 EMPRESES 
MÉS GRANS DEL PLANETA, 
ALMENYS 188 TENEN 
PRESÈNCIA EN PARADISOS 
FISCALS 
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societat cada vegada més 
desigual i amb uns serveis 
socials més febles (menys 
escoles, menys hospitals i 
menys protecció social).

Es tracta d’empreses 
transnacionals que, apel·lant 
a la legalitat (o vorejant-la), 
posen en pràctica diferents 
estratagemes financeres 
amb filials a països on operen 
comercialitzant, produint 
o desenvolupant béns o 
serveis. Però també creen 
moltes altres filials per limitar 
la seva responsabilitat, i ho 
fan a qualsevol lloc del món, 
en un temps rècord i sense 
desplaçar-se, sense que 
hi hagi res substancial ni 
tangible al darrere, ni tan sols 

treballadors ni instal·lacions. 
Que això sigui legal no 
significa pas que sigui ètic.

“És evident que el sistema 
fiscal internacional no 
funciona. Es va crear fa 
noranta anys, quan els models 
de negoci eren completament 
diferents i les tecnologies de 
la informació no permetien ni 
la intensitat dels moviments 
de fluxos financers ni la 
creació d’empreses com es 
donen avui dia. Són empreses 
purament pantalla, sense 
activitat real, tan sols unes 
simples adreces postals”, 
assenyala Susana Ruiz, 
responsable de Justícia Fiscal 
a Oxfam Intermón. “Un hòlding 
propietari d’un altre hòlding 

propietari d’un altre hòlding..., 
i així tantes vegades com 
calgui per tal de transferir 
artificialment beneficis des 
dels països on s’opera (amb 
més impostos) cap a paradisos 
fiscals (amb impostos mínims 
o sense)”, continua Ruiz.

Per lluitar contra la 
pobresa, l’exclusió social 
i la desigualtat extrema, 
necessitem governs que 
actuïn contra l’evasió i l’elusió 
fiscals, amb polítiques 
decidides en el marc de les 
seves competències nacionals 
i amb voluntat de cooperació i 
justícia a escala internacional.

Per això des d’Oxfam Intermón 
fem una crida al Govern i al 
Parlament, a través de la 
campanya “No a l’escaqueig”, 
per tal que es posi en marxa 
una llei contra l’evasió fiscal 
que contribueixi, també 
globalment, a posar fi a 
aquesta era dels paradisos 
fiscals.

Per lluitar contra la 
pobresa necessitem 
governs que actuïn 
amb polítiques 
nacionals i voluntat 
de cooperació i 
justícia a escala 
internacional

SIGNA PER ACABAR  
AMB L’ESCAQUEIG 
FISCAL I DEMANA AL 
GOVERN QUE:  

1 impulsi a Espanya una llei contra l’evasió i 
l’elusió fiscals. 

2Combati el secretisme financer i obligui 
les companyies a informar sobre on 

operen i quins impostos paguen.

3aconsegueixi un registre públic que reveli 
qui són els veritables propietaris de les 

empreses. 

4Creï un organisme fiscal mundial que 
controli que les grans corporacions 

paguin el que els correspon. 

Signa i descarrega’t l’informe a: 
www.noalescaqueig.org

LA INVERSIÓ DES D’ESPANYA 
CAP A PARADISOS FISCALS 
VA CRÉIXER UN 2.000% 
L’ANY PASSAT

62 PERSONES POSSEEIXEN LA 
MATEIXA RIQUESA QUE ELS 
3.500 MILIONS DE PERSONES 
MÉS POBRES DEL MÓN
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NOU GOVERN, 
NOVA POLÍTICA  
DE COOPERACIÓ?
Publiquem el nostre informe La realitat de l’ajut, on cada any analitzem la 
inversió d’Espanya en cooperació al desenvolupament.
Text: Júlia Serramitjana, periodista del Departament de Comunicació

Q uan més de 60 milions 
de persones estan 
desplaçades al món i les 
necessitats humanitàries 

són més urgents, Espanya ha convertit 
la cooperació en la política pública més 
retallada. L’ajut al desenvolupament ha 
patit un caiguda del 70% des de l’any 2009 
i un 53% durant l’última legislatura.

Aquests fons són ara més necessaris que 
mai: ajudarien a combatre les causes que 
afecten milions de persones que es veuen 
obligades a fugir dels seus països d’origen 
i permetria atendre-les en les seves 
necessitats més immediates.

A l’informe anual La realitat de l’ajut 
denunciem que aquest ajut és vital en 
aquests moments per a la supervivència 
dels qui fugen de la pobresa i els 
conflictes. Les dades converteixen el 
2014 en el pitjor any de la història de la 
cooperació espanyola i posen de manifest 
que l’ajut oficial al desenvolupament (AOD) 
s’ha reduït més que en països rescatats i 
en una situació econòmica molt pitjor, com 
ara Grècia (–58% des del 2009), Portugal 
(–12%) o Irlanda (–15%).

NOVA LEGISLATURA: UN MOMENT 
CRUCIAL PER A UN CANVI EN LA 
POLíTICA DE COOPERACIÓ
La legislatura que ara comença és 
el moment perfecte perquè Espanya 
recuperi la seva condició de membre de 
ple dret de la comunitat internacional 
reprenent el seu compromís amb una 

política de desenvolupament ambiciosa, 
que estableixi un calendari per assolir 
l’objectiu del 0,7%, al qual ja ha arribat 
el Regne Unit, i contribueixi així a tallar 
a l’origen les causes que empenyen 
tants milions de persones a emigrar 
forçosament.

Per aquest motiu, demanem al nou 
Govern, entre altres coses, que el 
2020 destini com a mínim el 0,4% de 
la renda nacional bruta a ajut oficial 
al desenvolupament, que recuperi 
l’ajut humanitari immediatament i que 
reformi l’estructura administrativa de la 
cooperació creant una vicepresidència 
de desenvolupament, medi ambient i 
drets humans. Creiem que és inajornable 

un compromís polític de base àmplia 
per recuperar la política de cooperació 
i perquè Espanya deixi de ser un dels 
països de la UE que menys aporten.

CIUTADANIA SOLIDÀRIA
Curiosament, tot i que el Govern ha 
castigat durament aquesta política 
pública, la societat espanyola continua 
sent solidària. Segons l’Eurobaròmetre 
publicat al gener del 2015, el 90% dels 
espanyols consideren que l’ajut al 
desenvolupament és important (a la Unió 
Europea, la mitjana és del 85%). A més, el 
57% opinen que la lluita contra la pobresa 
als països en desenvolupament ha de ser 
prioritària per al Govern espanyol, i el 85% 
creuen que l’ajut és eficaç.

comparativa: ESPANYA ENFRONT D’ALTRES DONANTS

Espanya

MITJANA Ue

objectiu
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Des de fa vint anys, a Oxfam Intermón fem 
una detallada anàlisi de les dades relatives 
a l’ajut al desenvolupament espanyol. Al llarg 
d’aquest temps, l’informe ha estat un referent 
obligat per obtenir informació independent 
sobre les polítiques de cooperació, quelcom 
que ha aconseguit alimentant el debat polític 
i social, contribuint a la definició de l’agenda 
política i denunciant les pitjors pràctiques de 
la cooperació amb l’objectiu de canviar-les.

Des del 2015 disposa d’una plataforma web 
de transparència i vigilància ciutadana sobre 
cooperació al desenvolupament:  
www.RealitatAjut.org

LA REALITAT DE L’AJUt,  
UN INFORME REFERENT

DADES CLAU DE LA REALITAT DE L’AJUt

1 La política de cooperació ha estat la 
política pública més retallada durant 
la crisi (–70% des del 2009, –53% si 

s’analitza l’efecte de la darrera legislatura). 
Les xifres d’execució del 2014 mostren 
els nivells més baixos des que existeix la 
cooperació a Espanya. 

2 Cal un ajut humanitari amb més 
força pressupostària: almenys 
150 milions d’euros l’any 2017, i 

tendir al 10% de l’AOD total el 2020.
3 Tot i haver estat el novè donant el 

2008, Espanya se situa ara mateix 
en el lloc 22è entre els 28 donants 

del Comitè d’Ajuda al Desenvolupament 
(CAD), al mateix nivell que els països 
donants nouvinguts, com ara Eslovènia o 
la República Txeca.

AJUt HUMANITaRi EN EL 2014

ESTATS UNITS

JAPÓ
DINAMARCA

ITÀLIA
REGNE UNIT

CANADÀ
SUÏSSA

BÈLGICA
IRLANDA

LUXEMBURG

ALEMANYA

NORUEGA

FRANÇA
ESPANYA

COREA DEL SUD

NOVA ZELANDA

SUÈCIA
PAÏSOS BAIXOS

AUSTRÀLIA

FINLÀNDIA

ÀUSTRIA
GRÈCIA

PORTUGAL
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lule abrahn, amb el seu fill de 
sis anys en el campament de 
desplaçats de Harisso. 
© abbie trayler-Smith / oxfam
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QUAN PARLAR DEL 
TEMPS ÉS QUELCOM 
MÉS QUE SIMPLE 
CORTESIA
lule abrahn li comentava el passat 27 de gener al fotògraf abbie trayler-Smith: 
“Cada dia parlo del temps amb els veïns”. Per a ella no és una manera de mantenir 
una conversa banal en una sala d’espera o en un ascensor. afegia: “Parlem de la 
sequera i de tot el que hem perdut. també parlem de quan tornaran les pluges. 
Esperem que plogui durant els pròxims quatre mesos...”. 
Text: Cristina Niell, periodista del Departament de Comunicació

ETIÒPIA
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L ule Lule és etíop. És 
una dona de 50 anys 
amb sis fills que avui 
viu al campament de 

desplaçats de Harisso, a la 
zona de Siti. Espera la pluja 
perquè a Etiòpia pràcticament 
no ha plogut durant els últims 
18 mesos i això ha suposat la 
pèrdua d’una gran part de les 
collites i la mort de mig milió 
de caps de bestiar, el 80% 
del total. Ella ha perdut les 
50 cabres que tenia. 

La situació és conseqüència 
d’El Niño, un fenomen 

meteorològic que no és 
exclusiu d’Etiòpia: cíclicament 
afecta grans zones del 
planeta provocant-hi sequeres 
i inundacions, i les seves 
conseqüències entre el 2015 
i el 2016 poden condicionar 
la vida de més de 60 milions 
de persones. El Govern etíop 
calcula que 10,2 milions dels 
seus habitants necessiten 
ajuda humanitària per fer 
front a la manca de pluja i a 
les seves conseqüències. 
Aquesta xifra se suma a la 
de gairebé vuit milions de 
persones que també han 

resultat damnificades per 
aquest fenomen i ja estan 
rebent suport del programa 
de protecció social del mateix 
Govern.

La crisi fa necessària una 
intervenció immediata. 
Cal proveir d’aigua a la 
població del país i per 
això estem treballant en 
tres dels districtes més 
afectats, zones on ja hem 
col·laborat anteriorment 
i on tenim experiència i 
disposem de reconeixement 
entre la comunitat i les 

administracions. Es tracta 
de la Regió Somali i dels 
districtes d’Àfar i Oròmia. 
Fins a començaments 
d’aquest any 2016 hem pogut 
arribar a 163.000 persones 
proporcionant-los aigua apta 
per al consum, sistemes 
de sanejament, aliments i 
altres articles d’emergència. 
Tanmateix, el nostre objectiu 
és ajudar 777.000 persones 
al llarg d’aquest any, ja que 
creiem que caldran com a 
mínim set mesos d’assistència 
humanitària per restablir els 
mitjans de vida de les famílies. 

Hawa Seid recull aigua en un tanc construït a Harisso. Proporcionem aigua potable en els reassentaments de persones desplaçades.
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ADAPTAR-SE A 
L’ADVERSITAT 
El 2011, Etiòpia ja va haver 
d’enfrontar-se a una altra greu 
sequera, que va afectar els 
països de la Banya d’Àfrica. Els 
nostres objectius principals 
en aquell moment van ser 
assegurar el subministrament 
d’aigua, millorar la higiene 
i reduir el risc de malalties, 
però també ens vam dedicar a 
avançar en la resiliència de la 

població, la qual cosa significa 
ser més capaç d’afrontar les 
conseqüències d’una crisi i 
menys dependent de l’ajuda. 
Un treball que s’afegia als 
esforços que fem des de fa 
molts anys per aconseguir 
millorar la productivitat de 
les terres de conreu i per 
construir i rehabilitar sistemes 
d’aigua, és a dir, quilòmetres de 
canonades, bombes d’aigua, 
dipòsits, fonts i latrines.

Però la reparació i creació 
d’infraestructures pot ser 
una solució a curt termini si 
no es porta a terme un treball 
de formació de persones 
perquè siguin capaces de 
fer-ne un bon ús i mantenir-
les adequadament. Tot això, 
complementat amb formació 
per a treballadors de la salut i 
per a persones voluntàries que 
permeti a tota la comunitat 
ser conscient de les mesures 

d’higiene necessàries perquè 
l’aigua sigui apta per al 
consum. Un treball que vam 
dur a terme en el seu moment 
i que hem continuat fent 
aquests últims anys.

També ha estat clau establir-
hi una xarxa de contactes 
que siguin sensibles a 
qualsevol senyal d’alarma 
davant una sequera de 
greus conseqüències. I això 
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no hauria estat possible 
si no haguéssim actuat en 
coordinació amb les diferents 
administracions etíops i amb 
el suport de les comunitats 
amb què treballem, així com en 
col·laboració amb les diferents 
agències internacionals i ONG 
que treballen a la regió. Els 
agents locals són qui millor 
coneix les necessitats de la 
zona i plegats podem veure 
quines són les prioritats. Ells 
fan possible l’organització 
de comitès de gestió que 
asseguren la implicació de 
la comunitat i garanteixen el 
manteniment de les noves 
infraestructures. També 
contribueixen a fer que 
els mètodes d’higiene i 
sanejament que s’hi proposen 
siguin acords amb la cultura 
de la zona. 

LLAVORS DE MORINGA PER 
FER MÉS CLARA L’AIGUA
Un exemple de com hem 
adaptat els nostres programes 
a la realitat cultural de la 
zona és l’estudi que hem fet 
sobre les propietats de la 
moringa en el sanejament de 
l’aigua. L’estudi va consistir 
a analitzar l’ús de les llavors 
d’aquest arbre, que creix en 
qualsevol tipus de sòl, fins i tot 
en condicions extremes, per 
tractar aigües contaminades. 
Per a això vam seleccionar 
vint famílies amb accés limitat 
a fonts d’aigua protegides 
i vam tractar l’aigua de les 
seves llars amb aquestes 
llavors durant un període de 
vint dies. El projecte pilot ha 
tingut un impacte positiu 

sense precedents tant a les 
comunitats d’estudi com a 
d’altres de properes, la qual 
cosa ens ha portat a valorar la 
possibilitat d’estendre aquesta 
iniciativa a més zones.

La moringa ha aconseguit 
reduir en un 98% la terbolesa 
de l’aigua per al consum. 
Juntament amb la Universitat 
de Lancaster i l’Institut Etíop 
de Salut Pública continuem 
treballant per trobar sistemes 
de filtratge naturals que 
siguin accessibles per a 
tota la població, que resultin 
sostenibles mediambientalment 
i que, a més de reduir la 
terbolesa de l’aigua, assegurin 
que és completament apta per 
al consum humà. 

DINERS QUE LA 
COMUNITAT REINVERTEIX 
EN SI MATEIXA
Un altre exemple que il·lustra 
com treballem per enfortir 
els mitjans de vida de les 
persones és l’oferiment de 
crèdits a grups de població. 
En aquestes comunitats 
dedicades a la ramaderia, 
els diners sovint acaben 
repercutint de manera directa 
o indirecta en la compra 
de bestiar. Els crèdits que 
nosaltres els oferim han de 
ser retornats per reinvertir-
los en altres persones de la 
mateixa comunitat. Nimco 
Ali Mohamed, beneficiària 
d’un d’aquests préstecs, ens 
explica la seva experiència: 
“Vam rebre uns 300 dòlars, 
que havíem de gestionar entre 
sis persones. Van servir per 
comprar deu ovelles, que hem 
revenut uns mesos més tard 
pel doble del preu al qual les 
vam adquirir. Sense aquests 
diners, ho hauríem hagut de 
vendre tot”.

En els últims anys, el nostre 
treball en aquest país africà 
ha consistit a preparar la 
població perquè sigui més 
resilient. Sense la recent 
millora de l’economia del país i 
sense aquest suport, l’actual 
situació de les localitats on 
treballem seria molt més greu.

Amina Ahmed, vicepresidenta 
d’una cooperativa de pastors, 
és conscient que encara 
queda molt camí per recórrer: 
“Hem de seguir endavant. 
Sí, tenim teulades que ens 
aixopluguen, però necessitem 
cases millors. Els nostres 
camps estan tancats amb 
fustes, però preferiríem metall 
i pedres...”.

amina ahmed viu a la comunitat de filtu, a la regió Somali. Va començar rebent un petit crèdit per comprar te i 
vendre’l a la carretera. ara és propietària d’un restaurant i una botiga de roba.

llavors de moringa que s’utilitzaran per fer més clara l’aigua recollida al 
riu, a la comunitat de Hintala rive.
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“Vam rebre uns 
300 dòlars per 
comprar ovelles 
que hem revenut 
uns mesos més 
tard. Sense aquests 
diners, ho hauríem 
hagut de vendre tot ”
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 En les comunitats on treballem, la 
major part de la població es dedica a la 
ramaderia, de vegades en combinació 
amb una petita explotació agrícola. Els 
responsables de la promoció de la salut 
d’Oxfam van preguntar a aquestes 
persones quan són conscients que un 
període de sequera acabarà desembocant 
en una situació de crisi. Les respostes 
dels homes i les dones, tot i ser 
dissemblants, van coincidir a centrar-se 
en els animals. Per a ells, la resposta va 
ser “quan els animals moren”; per a elles, 
l’alerta és prèvia: “quan els animals 
deixen de donar llet”.

Quan això succeeix, però, ja és tard. La 
comunitat internacional sovint està cega 
davant dels senyals d’alarma. A Un retard 
perillós, l’informe que vam elaborar al 
costat de Save the Children l’any 2012, 
advertíem d’aquesta ceguesa que va 
impedir veure els signes de la sequera 

que va afectar la regió de la Banya 
d’Àfrica el 2010. 

Avui estem reelaborant aquest informe 
per exposar els senyals que no s’han 
volgut veure en relació amb l’actual 
situació de crisi: 
•	 1 d’octubre del 2015. Vam publicar 

l’informe Entering uncharted waters,  
en el qual ja alertàvem dels efectes  
del canvi climàtic. Hi dèiem que  
“a mesura que el canvi climàtic 
s’agreuja, els fenòmens meteorològics 
externs s’incrementen”. 
•	 20 d’novembre del 2015. Vam alertar 

sobre la urgència d’incrementar la 
resposta humanitària als països en crisi 
davant d’una nova onada d’El Niño i vam 
recordar la situació viscuda en un altre 
dels episodis més greus provocats per 
aquest fenomen entre el 1997 i el 1998. 
•	 15 de desembre del 2015. Vam defensar 

a la Conferència Internacional sobre 

Canvi Climàtic celebrada a París que 
calia adoptar mesures per fer front al 
canvi climàtic que agreuja els efectes 
d’El Niño i vam tornar a reclamar ajuda 
humanitària internacional després de 
recordar la lenta resposta que va rebre 
la sequera a la Banya d’Àfrica el 2011. 
•	 30 de desembre del 2015. Vam assegurar 

que El Niño afectaria milions de 
persones i que en algunes regions ja era 
impossible evitar la crisi humanitària que 
s’està produint. 
•	 8 de gener del 2016. Vam alçar la veu 

juntament amb altres organitzacions 
humanitàries per advertir de la 
necessitat urgent de fons que permetin 
pal·liar el patiment de milions de 
persones. 
•	 29 de gener del 2016. Vam publicar un 

mapa que fa visible la discriminació 
del fenomen d’El Niño, que afecta els 
països més pobres:  
www.elninooxfam.org

SENYALS D’ALARMA QUE NO TOTHOM VEU

QUÈ PASSA EN UNA SOCIETAT AGRíCOLA I RAMADERA  
QUAN HI ARRIBA LA SEQUERA

Es redueixen les 
precipitacions.

Augmenta el preu 
dels cereals i es 
redueix la producció 
de llet.

Se sobreexploten 
les pastures i les 
fonts d’aigua.

Les famílies 
malvenen els seus 
animals i es queden 
sense recursos. 
En molts casos 
emigren.

Els animals 
estan en pitjors 
condicions i 
emmalalteixen i 
moren.

Les persones 
subalimentades 
beuen de fonts 
no segures i 
emmalalteixen.

Habodo Gelè, Welio i fathima asawe transporten aigua recollida en el tanc que va construir oxfam a Bisle, a la zona de Siti.

©
 A

bb
ie

 T
ra

yl
er

-S
m

it
h 

/ 
Ox

fa
m

18



 Com un nen entremaliat, aquest 
fenomen altera el clima del planeta 
periòdicament i desordena l’ordre lògic 
dels períodes de pluja. Reapareix entre 
tres i set anys després de la seva última 
manifestació i està vinculat a un 
increment de la temperatura dels corrents 
d’aigua del Pacífic que es desplacen cap 
a l’Amèrica del Sud. Provoca períodes de 
sequera no només en aquest continent: 
els seus efectes es poden notar en tot el 
planeta durant mesos.

Però, com comenta Nigel Timmins, 
director humanitari d’Oxfam, “El Niño 
afecta les persones d’una manera molt 
discriminatòria. Perjudica més els qui 
tenen menys recursos i menys capacitat 
per fer front als seus efectes. Repercuteix 
en gran manera en les famílies agrícoles 
dels països en desenvolupament i en 
els qui depenen dels conreus propis per 
comerciar i alimentar-se”.

Aleshores, per què té un nom tan 
innocent un fenomen que pot estar 
afectant, d’una manera o d’una altra, més 
de 60 milions de persones? La resposta 
està vinculada al moment en què va ser 
descobert. A finals del segle XIX, en dates 
properes al Nadal, uns pescadors peruans 
van percebre que alguns bancs de peixos 

desapareixien i van relacionar aquest 
fet amb l’increment de la temperatura 
de l’aigua. El van anomenar El Niño per la 
proximitat de la festivitat que commemora 
el naixement del Nen Jesús. La primera 

persona que va descriure el fenomen va 
ser el capità de vaixell Camilo Carrillo, 
l’any 1892, però no va ser fins el 1969 que 
se’n va fer la primera explicació científica.

EL NIÑO, UN FENOMEN ENTREMALIAT

Entre els anys 2015 i 2016, els efectes d’El Niño s’han notat a l’amèrica Central, on ha produït sequeres severes, i al Perú, Bolívia i el Paraguai, que 
s’han vist afectats per inundacions. al continent africà, també el Sudan, el Sudan del Sud i Etiòpia estan vivint períodes inusuals de sequera, de la 
mateixa manera que l’Àfrica austral. a l’Àsia, la regió més afectada és la del sud-est, on també escassegen les pluges.
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Habodo Gelè i els seus fills Habiba i Saffi viuen a la zona de Siti, en un petit assentament situat 
prop de la comunitat d’acollida de Bisle.
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SUDAN DEL SUD
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perú
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19Revista Oxfam Intermón  |  Maig 2016  |  ETIÒPIA  | 



OXFAM EN ACCIÓ

AJUDAR MÉS ET 
COSTA MENYS
En el moment de crisi econòmica que estem vivint, podem pensar que ajudar altres persones 
suposa un desemborsament econòmic que no podem assumir. Tanmateix, hi ha alternatives que 
no representen una despesa extra però que fan possible ajudar a canviar les vides de moltes 
persones. Algunes poden ser tan senzilles com marcar la X solidària en fer la declaració de 
la renda, donar roba a botigues de segona oportunitat, beneficiar-se de la millora fiscal per a 
donatius o fer algun voluntariat. T’expliquem en què consisteixen.
Text: Laura Martínez Valero, periodista del Departament de Comunicació

DÓNA UNA SEGONA OPORTUNITAT A LA TEVA ROBA
Quan fem el canvi de roba d’hivern a estiu o fem endreça en 
els armaris ens trobem amb peces en perfecte estat que ja 
no ens agraden o que ens han quedat petites. Què podem fer 
amb aquesta roba? Des d’Oxfam Intermón et proposem que la 
duguis a les nostres botigues de segona oportunitat. Aquestes 
botigues són una font d’ingressos per finançar els projectes 
i activitats que desenvolupem i ajudar altres persones a tenir 
una vida millor. Estan gestionades per un equip de persones 

voluntàries i s’autoabasteixen gràcies a la donació de roba. Al 
Regne Unit, Irlanda, Alemanya i Bèlgica, les botigues d’Oxfam 
d’aquest tipus són ja molt populars. A Espanya, actualment 
tenim sis botigues: tres a Barcelona, dues a València i una a 
Madrid.

Més informació a:  
www.OxfamIntermon.org/SegonaOportunitat

20



LA X SOLIDÀRIA, UN GEST 
SENZILL QUE CANVIA VIDES
En realitat, no es diu així, sinó que es tracta de la casella 
destinada a fins socials. Però marcar aquesta casella en 
la declaració de la renda és sens dubte un gest solidari, 
ja que si ho fas es destinaran un 0,7% dels teus impostos 
als programes socials que fan les ONG. A tu no et costarà 
res, és simplement una manera d’indicar a l’Estat a què 
vols que es destini una part dels teus impostos. A més, 
és totalment compatible amb la casella de l’assignació 
tributària a l’Església catòlica: no tens per què triar entre 
una o l’altra, es poden marcar totes dues alhora.

Més informació a:  
www.xsolidaria.org

FES VOLUNTARIAT, 
UNEIX-TE A LA CADENA 
DEL CANVI
Diuen que el temps és or. Per a Oxfam 
Intermón, sens dubte, el temps que els 
nostres més de 1.700 voluntaris i voluntàries 
dediquen a col·laborar en els nostres equips 
ho és. Amb la seva il·lusió i el seu compromís 
fan possible el treball que realitzem, alhora 
que alimenten els valors que defensem i 
els donen ple sentit. A més, en ajudar-nos, 
desenvolupen les seves valuoses habilitats i 
troben amics i amigues amb qui comparteixen 
els mateixos interessos. Hi ha una gran 
varietat d’opcions: equip de botigues, oficina, 
activistes, esdeveniments puntuals... Sabem 
que el temps és preciós, però pots fer servir 
el teu per fer alguna cosa important!

Consulta les ofertes de voluntariat a:
http://bit.ly/fesvoluntariat

APROFITA ELS NOUS 
AVANTATGES FISCALS PER 
AJUDAR MÉS
Gràcies a la modificació de la normativa fiscal, ara, 
encara que aportis més diners, no ho notaràs, perquè 
te’n retornaran més quan facis la declaració de la renda. 
La desgravació per donatius a entitats sense ànim de 
lucre era de fins al 50% l’any 2015. El 2016 passa a ser de 
fins a un 75%. Per exemple, fer un donatiu de 40 euros et 
costarà només 10 euros. Per què no aprofites des d’ara 
mateix aquestes millores? Com més aviat ho facis, abans 
aconseguirem canviar la vida de més persones.

Pots consultar més informació i calcular quant et pots 
desgravar amb els teus donatius aquí:
www.OxfamIntermon.org/calculadora-desgravacio-fiscal

Any 2015 A PARTIR DEL 2016
Aportant 40 € Aportant també 40 €

Hisenda et 
retornava -20 € Hisenda et 

retornarà -30 €

De la teva 
butxaca sortien 20 € De la teva 

butxaca sortiran 10 €

En la declaració de la renda marca “Fins socials”
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Per què algú decideix un dia deixar enrere tota una vida? Què mou 
una persona a deixar la casa, la feina i de vegades fins i tot la 
família i els amics? Hi ha molts motius, però tots sense excepció 
provoquen dolor i pèrdues. des d’oxfam intermón treballem sobre 
les causes de la migració, intentant que les persones no hagin de 
fugir, però també sobre les conseqüències, per tal que tinguin una 
vida digna lluny de casa seva. 
Text: Júlia Serramitjana, periodista del departament de Comunicació  |  Fotos: Pablo tosco

MIGRANTS I 
REFUGIATS: PER 
QUÈ FUGEN?

REFUGIATS
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Cada dia arriben a les costes de la petita illa de 
Lesbos (Grècia) bots amb unes cinquanta persones 
refugiades o migrants que, procedents de Turquia, 
fugen de la guerra i la pobresa.
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H i ha molts motius que porten 
les persones a emigrar: les 
guerres, la persecució, les 
violacions dels drets humans..., 

però també la desigualtat, la pobresa i el 
canvi climàtic. Tothom que fuig del seu país 
d’origen busca el mateix: una vida millor 
en un lloc segur on hi hagi pau i millors 
oportunitats.

PELS CONFLICTES
Al món, 60 milions de persones s’han vist 
forçades a abandonar casa seva a causa 
de persecucions, conflictes, violència 
generalitzada o violacions dels drets 
humans. Es tracta de la xifra més gran 
registrada fins avui. El conflicte sirià és 
el que més desplaçats ha generat, per 
davant del de l’Afganistan i el de Somàlia. 
Més de la meitat són menors.

Què fem per evitar-ho?
•	Treballem en nou dels deu països que 

més refugiats causen. Proveïm d’aigua, 
sanejament i higiene les víctimes de 
conflictes com els de Síria, la República 
Centreafricana o Burundi.
•	Demanem que la comunitat internacional 

i Espanya com a membre del Consell de 
Seguretat promoguin la resolució de 
conflictes.

•	Exigim que la protecció de civils sigui el 
principi que guiï les intervencions d’actors 
internacionals, regionals o nacionals.
•	Reclamem control en el comerç d’armes 

per evitar que es facin servir per violar 
els drets humans o el dret internacional 
humanitari.
•	Demanem la protecció de les dones en 

contextos de guerra i que tinguin un 
paper actiu en la resolució de conflictes.

PER LA POBRESA
La pobresa i l’exclusió social 
constitueixen una de les principals 
causes de migració. Cada dia hi ha milions 
de persones que es traslladen per raons 
econòmiques, tant dins del seu mateix 
país (per exemple, de l’àmbit rural a una 
gran ciutat) com fora, a un altre país.

Què fem per evitar-ho?
•	 Treballem en més de 90 països de 

l’Àfrica, l’Amèrica Llatina i l’Àsia perquè 
les persones puguin sortir de la pobresa 
per elles mateixes i tenir una vida digna.
•	 Demanem als països donants que 

inverteixin en la lluita contra la pobresa, 
la desigualtat i el canvi climàtic.
•	 Defensem la cooperació al 

desenvolupament i un full de 
ruta perquè l’ajuda oficial al 

desenvolupament arribi al 0,7% i que el 
10% d’aquesta quantitat es destini a 
acció humanitària.
•	 Rebutgem que es condicioni l’ajuda 

al desenvolupament a inversions en 
seguretat o control migratori.
•	 Lluitem contra l’evasió i l’elusió fiscals, 

que llimen els recursos dels països en 
desenvolupament.

PEL CANVI CLIMÀTIC
Sequeres, inundacions i ciclons 
recurrents i impredictibles posen en risc 
la supervivència de milions de persones 
als països més pobres. El canvi climàtic 
és un dels molts factors que provoquen 
desplaçaments, especialment a l’Àfrica 
subsahariana.

Què fem per evitar-ho?
•	 Demanem que augmenti el finançament 

per gestionar el canvi climàtic.
•	 Demanem que es redueixin les 

emissions que provoquen desastres 
naturals.
•	 Treballem perquè les comunitats 

vulnerables tinguin capacitat per 
adaptar-se al canvi climàtic i disposin 
dels recursos que els calen per a això.

El Khaled, els seus fills i la seva dona travessen la frontera de macedònia amb Sèrbia enmig del fred i la pluja.
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“Volen acabar amb nosaltres,  
que ens convertim en cendres”

La Fatheh recorre sola la ruta dels Balcans 
amb els seus quatre fills. Primer va enviar 
les dues filles grans a Alemanya i després 
va sortir ella amb els altres dos. Als seus 
45 anys va deixar el marit al seu país amb la 
mare, que era massa gran per fer un viatge 
tan difícil. “Tant la meva casa com la dels 

meus familiars van quedar totalment destruïdes. A tota la zona no 
va quedar res que no estigués arruinat. Vam començar a moure’ns 
d’un lloc a un altre. Érem refugiats dins de Síria, fins que no va 
quedar cap lloc on anar. Aleshores vam haver d’abandonar Síria i 
vam esdevenir refugiats fora del país. Ara no tenim on viure. Tot i 
que la guerra acabés, no hi podríem tornar”, assegura.

“Si la meva mare sabés tot el que 
he passat, no deixaria de plorar”

El van agredir amb pals a l’Iran, va 
creuar el desert sense aigua, va ser 
víctima dels traficants a Turquia i 
la policia búlgara li va robar. “Mai 
no vaig imaginar que el viatge seria 
tan dur”, confessa el Jahanzeb, 
un noi de 16 anys que va deixar 

l’Afganistan perquè li ho van demanar els seus pares. 
“Hem vingut a Europa perquè volem una vida segura. Si no 
hi hagués guerra al meu país, no seríem aquí”, afirma.  
Vol anar a Alemanya i estudiar Enginyeria.

EL NOSTRE TREBALL
Actualment, les necessitats humanitàries 
derivades de la gran afluència de persones 
desplaçades i refugiades són enormes. Per 
això treballem per atendre la gent que fuig 
buscant refugi.
•	 A Síria, Jordània i el Líban. Continuem 

treballant en la crisi de Síria, on 7,6 milions 
de persones es troben desplaçades 
dins del país i més de 4 milions s’han 
vist forçades a fugir a països veïns com 
Jordània o el Líban. Proporcionem aigua 
potable, sistemes d’higiene i suport vital 
a les persones afectades pel conflicte. 
Hem atès mig milió de refugiats que  
viuen al camp de Zaatari, a Jordània,  
i als campaments informals del Líban.  
A Síria donem suport a gairebé un milió  
de persones. 
•	 A Itàlia. Ajudem persones que arriben 

a Itàlia a través de la Mediterrània, 

proporcionant-los un lloc d’acollida i 
serveis bàsics per a les seves necessitats 
immediates, i facilitant-los suport legal i 
psicològic. Aquest treball es fa a l’illa de 
Sicília i a la zona de la Toscana.
•	 A Sèrbia. Distribuïm aigua potable, 

construïm latrines i dutxes i repartim 
mantes i plàstics perquè les persones 
que esperen a la frontera es protegeixin 
de l’hivern. A més, els proporcionem 
informació i suport legal perquè coneguin 
les lleis locals i els riscos que es poden 
trobar durant el seu viatge, com ara les 
màfies o els traficants de persones. 
La resposta se centra a Šid, prop de la 
frontera amb Croàcia, Dimitrovgrad, a la 
frontera búlgara, i Preševo i Miratovac, 
prop de la frontera amb Macedònia.
•	 A Macedònia. Distribuïm articles de 

primera necessitat, com ara roba i mantes 
tèrmiques, perquè les persones en trànsit 

puguin afrontar les baixes temperatures 
de l’hivern. Proveïm aigua i sanejament i 
repartim kits d’higiene. I donem informació 
a les persones que hi arriben per tal que 
puguin accedir a una destinació segura.
•	 A Grècia. Treballem per atendre els 

refugiats que arriben a Grècia per la via de 
la Mediterrània. Repartim menjar calent 
amb el suport d’organitzacions locals i 
hem instal·lat i reparat dutxes al camp de 
Moria perquè puguin rentar-se.

Més  informació a: 
www.OxfamIntermon.org/refugiats

migrants i refugiats procedents de turquia a la frontera amb Sèrbia. oxfam proporciona informació i assessorament a les persones que hi arriben.
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ENTREVISTA

Paula San Pedro coordina el grup de migracions d’Oxfam 
Internacional que ha posat en marxa el treball a Grècia, 
Sèrbia i Macedònia i tota la maquinària d’incidència 
política per exigir als països europeus que compleixin el 
seu deure de protegir i assistir les persones vulnerables 
que truquen a la porta.
Text: Laura Hurtado, periodista del Departament de Comunicació

“No ens podíem 
quedar de braços 
plegats”

Per què Oxfam Intermón ha començat a 
treballar amb les persones refugiades i 
migrants que arriben a Europa?
No ens podíem quedar de braços plegats 
davant d’una crisi humanitària com 
aquesta, en la qual milers de persones 
necessiten protecció i assistència 
urgentment. Arrisquen la vida creuant 
el Mediterrani i després arriben a Grècia 
i els països balcànics, o també a Itàlia. 
Tenen un accés limitat a menjar, higiene i 
informació. La majoria arriben doblement 
traumatitzades, pel llarg viatge i pel motiu 
de la seva fugida (guerra, persecució, 
fam...).

Has conegut la situació de primera mà, a 
Lesbos (Grècia), a Preševo (frontera entre 
Sèrbia i Macedònia), a Šid (frontera entre 
Sèrbia i Croàcia) i a Dimitrograv (frontera 
entre Sèrbia i Bulgària). Quina és la teva 
impressió?
És tristíssim. La gent hi arriba desesperada 
i ha de enfrontar-se a un dur viatge ple 
d’obstacles. Les famílies carreguen 
els nens a coll. Els han robat pel camí i 
molts han patit abusos. Les històries que 
expliquen són esgarrifoses. Vaig conèixer 
una família iraquiana amb tres nens petits. 
Feia dos mesos que viatjaven. Després 
d’haver intentat tres vegades creuar el 
Mediterrani sense èxit van decidir anar 

per Bulgària. Allà van patir tota mena de 
vexacions, els van robar, els van ficar a 
la presó... Quan els vaig trobar a Sèrbia, 
patien encara les seqüeles físiques 
(picades, erupcions a la pell, etc.); les 
psicològiques no seran fàcils de curar.

Què destacaries de tot el que hi vas veure?
A banda de gent procedent de Síria o de 
l’Iraq (que és la major part), hi ha desenes 
de persones que arriben de llocs tan 
dispars com l’Afganistan, el Pakistan, 
Bangla Desh, Eritrea, el Marroc, Somàlia... 
Els espera un futur encara pitjor. Les 
fronteres estan tancades per a elles (els 
països balcànics van decidir que només 
podien passar-hi sirians i iraquians) i 
això empeny molta gent a recórrer a 
alternatives molt arriscades per tal de 
continuar el seu camí, com ara la dels 
traficants de persones. Des d’Oxfam 

Intermón creiem que totes les persones 
han de ser tractades amb dignitat i d’acord 
amb els drets humans, independentment 
de quina sigui la seva nacionalitat i quin 
hagi estat el motiu de la fugida.

Quina ha estat la resposta d’Oxfam 
Intermón a tot això?
Estem treballant en diferents punts de la 
ruta, a Grècia, Macedònia i Sèrbia, i també 
a Itàlia (Sicília i la Toscana). Distribuïm 
menjar i productes de primera necessitat 
per al viatge (com ara mantes, sacs de 
dormir o sabates); proveïm d’aigua, latrines 
i dutxes d’aigua calenta en diferents 
camps; i facilitem informació i suport 
legal perquè coneguin les lleis locals i 
els riscos que s’hi poden trobar. També 
donem suport psicològic, especialment 
als menors no acompanyats, que són molt 
nombrosos. A més, estem pressionant els 
governs europeus perquè compleixin la 
seva responsabilitat de respectar els drets 
humans de les persones que truquen a la 
nostra porta. També demanem que actuïn 
sobre les causes de fons que aboquen 
milers de persones a abandonar casa 
seva, com són les guerres, la desigualtat i 
el canvi climàtic.

Com es pot actuar sobre les causes?
Els motius de la migració són diversos, 

Les persones refugiades 
arriben desesperades després 
d’un dur viatge. Les famílies 
carreguen els nens a coll.  
Els han robat pel camí i molts 
han patit abusos
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i molt sovint es tracta de migracions 
forçades. Per això cal treballar activament 
en diferents fronts. Primer, perquè es 
resolguin els conflictes i es controli la 
venda d’armes. I segon, perquè els països 
augmentin les inversions en la lluita 
contra la pobresa, la desigualtat i el canvi 
climàtic.

I què es demana al Govern espanyol?
Pel fet de ser membre de la Unió Europea, 
Espanya té l’obligació de respondre a 
l’arribada de persones i promoure, tant 
en l’àmbit domèstic com en l’europeu, 
mesures radicalment oposades a les que 
s’estan posant en pràctica, com ara el 
tancament de fronteres, la construcció 
de murs i filats o les devolucions en 
calent. Com a membre no permanent del 
Consell de Seguretat (fins al final del 
2016), Espanya també hauria d’impulsar 
solucions polítiques que permetin 
reinstaurar la pau duradora en aquests 
països i assegurar l’accés d’ajuda 
humanitària a les poblacions que es troben 
en zones de difícil accés. Per a això, hauria 
d’augmentar els fons d’acció humanitària 
per pal·liar les necessitats de la població 
que viu en guerra i atendre desplaçats 
i refugiats en els països d’origen i 
limítrofs. Concretament, demanem un 
desemborsament de 150 milions d’euros 

per a enguany, que s’haurà d’incrementar 
els anys vinents. A més, demanem a 
Espanya que augmenti la quota de 
refugiats que acull a través del sistema 
de reassentament. Per exemple, el 2015, 
el Ministeri de l’Interior només va acceptar 
854 persones refugiades procedents del 
conflicte sirià, de les quals encara no n’ha 
arribat cap.

Creus que els polítics ens escoltaran?
Sabem que l’opinió pública en aquesta crisi 
és fonamental perquè els nostres governs 
actuïn d’acord amb les seves obligacions 
i respectin els drets de totes aquestes 
persones. Per això és elemental que la 
ciutadania entengui el que està passant; 
tant les històries que hi ha al darrere de 
la gent que fuig com l’actuació dels líders 
europeus.

Des d’Oxfam Intermón s’insisteix que el 
que succeeix a Europa és només la punta 
de l’iceberg.
Efectivament. Al món hi ha 60 milions de 
persones desplaçades per culpa dels 
conflictes i moltíssimes més si hi afegim 
les que fugen de la pobresa o de la fam. 
El 80% d’aquests 60 milions és acollit en 
països en desenvolupament, que tenen 
molta menys capacitat i recursos que els 
països europeus. En aquest sentit, és 
urgent que vegem el que està passant a 
Europa amb perspectiva. La guerra de Síria, 
per exemple, ha provocat ja 4,5 milions de 
refugiats, la immensa majoria dels quals 
estan en països veïns amb molt pocs 
recursos, com el Líban o Jordània.

Quins són els reptes principals?
Aquesta és una crisi política, són els 
governs europeus els que han d’actuar 
i posar per davant de tot les persones 
i els seus drets. En lloc d’això, tanquen 
fronteres, limiten el pas a determinades 
nacionalitats o destinen l’ajuda que 
hauria de servir per eradicar la pobresa 
a aixecar murs fora d’Europa. Sobre 
el terreny, tot canvia molt ràpidament 
i això també és un gran repte. Per 
exemple, els països de trànsit posen 
en marxa polítiques sense previ avís 
(com ara limitar el pas a determinades 
nacionalitats) i això ens obliga a  
ajustar-nos-hi constantment per poder 
respondre a les necessitats de la gent.

Creu Oxfam Intermón que Europa hauria 
d’obrir les seves portes a tothom qui hi 
arriba buscant refugi?
L’increment de la migració als països 
europeus no s’ha de veure com una 
amenaça que cal frenar sinó com un 
fenomen complex de gestionar. Europa 
és un dels continents més rics del món 
i hauria de poder assumir l’arribada 
d’aquestes persones a les seves fronteres. 
El milió de persones que van arribar a 
Europa el 2015 tot just representa l’1% 
del total de la població de la Unió Europea 
(de 500 milions). El Líban acull 1,2 milions 
de refugiats sirians amb una població 
total de només 4,5 milions d’habitants. 
Sens dubte, Europa, amb 27.000 euros per 
càpita, pot gestionar la situació millor que 
el Líban amb 9.000 euros per càpita. A més, 
durant dècades, els europeus hem format 
part dels fluxos migratoris. En el període 
de la Segona Guerra Mundial, milions de 
persones van haver de fugir de casa seva. 
Ara és el nostre torn.

Distribuïm menjar, aigua 
i productes de primera 
necessitat. Pressionem els 
governs perquè actuïn sobre 
les causes que aboquen  
milers de persones a 
abandonar casa seva
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PERSONES OXFAM

ELS NOSTRES COL·LABORADORS 
S’IMPLIQUEN EL DOBLE
El Juan Luis, la Cristina, el Gonzalo i el Miguel creuen fermament que hi ha moltes 
maneres de lluitar contra la injustícia, i per això col·laboren amb Oxfam Intermón 
tant des del pla personal com des del professional. Ells mateixos t’ho expliquen.
Text: Bárbara Salinas, tècnica del Departament d’Aliances Estratègiques amb Empreses i Fundacions

Quan era estudiant vaig col·laborar amb 
diverses organitzacions però no va ser fins 
que vaig tenir un sou, el 2004, quan vaig  
fer-me soci d’Oxfam Intermón. Ja són dotze 
anys junts. El que em va cridar l’atenció 
d’aquesta ONG és l’enfocament d’oferir eines 
a les comunitats desprotegides per tal que 
puguin ser autosuficients (allò de “millor 
ensenyar a pescar que regalar un peix”).

A LetsBonus vam començar a col·laborar amb 
Oxfam Intermón durant el Nadal del 2012 amb 
la primera edició de la campanya que vam fer 
amb els restaurants amb estrella Michelin, en 
què per cada tiquet venut donàvem un euro.  
A més, teníem un pla solidari en què els 
usuaris de LetsBonus podien fer una 

donació directa a projectes relacionats 
amb l’alimentació o l’accés a aigua 
potable. D’aleshores ençà no hem deixat 
de col·laborar-hi, i enguany, a més, hem 
implementat una nova acció a l’abril per 
donar suport als refugiats.

Tot i que no vaig prendre jo directament la 
decisió de començar aquesta col·laboració, 
estic encantat de repetir i millorar la 
cooperació amb Oxfam any rere any. Crec que 
dóna a l’equip una satisfacció molt important. 
Cohesiona els empleats i contribueix a fer 
que el nostre treball transcendeixi més enllà 
del dia a dia de l’empresa. És un plaer donar 
suport a Oxfam Intermón tant personalment 
com des LetsBonus.

La meva història solidària comença quan jo 
tenia 18 anys i anava a veure jugar al futbol 
sala a qui avui és el meu marit. Just al costat 
del camp hi havia l’oficina d’Oxfam Intermón i, 
com que a l’escola sovint penjaven informació 
dels seus projectes, un dia vam decidir  
entrar-hi. Vam començar a fer-hi donatius en 
la mesura que la nostra economia d’estudiants 
ens ho permetia, i hem seguit col·laborant-hi 
en projectes socials i comprant a la botiga de 
comerç just fins al dia d’avui.

Ara sóc cap de Recursos Humans de DAS 
Espanya, una asseguradora que ajuda a prevenir 
i resoldre els assumptes legals de les persones 
i on la responsabilitat social corporativa està 
integrada en la mateixa activitat de la qual 

és experta. Però, a més, intentem integrar 
les causes socials en les celebracions, entre 
les quals la del Nadal. Justament estàvem 
començant a pensar en la felicitació corporativa 
del 2014 quan, com a sòcia, vaig rebre la 
revista on s’explicava la campanya de regals 
solidaris d’Oxfam Intermón. Complia el requisit 
de transmetre els valors de DAS contribuint 
a un projecte social i ens oferia l’opció de 
personalitzar la postal i mantenir la tradició 
de desitjar bones festes als nostres clients i 
col·laboradors.

Amb la targeta d’educació que vam triar el 2014 i 
amb la d’aigua del 2015 aspiràvem a aconseguir 
que cada persona que la rebés se sentís partícip 
d’oferir noves oportunitats de futur.

JUAN LUIS RICO 
CONSELLER DELEGAT DE LETSBONUS I SOCI D’OXFAM INTERMÓN DES DEL 2004

CRISTINA DE CASTRO
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANS DE DAS ESPANYA I SÒCIA DES DELS 18 ANYS
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Estic vinculat a Oxfam Intermón des 
dels vuitanta, quan vaig començar a 
comprar regals de Nadal a la botiga de 
València, quan encara no era de comerç 
just. Continuo comprant i consumint 
habitualment aquest tipus de productes. 
El 2002 me’n vaig fer soci i també hi faig 
donatius puntuals en cas d’emergències 
humanitàries, com ara la del Nepal.

A més de col·laborar-hi personalment, 
també intento donar suport a l’ONG des del 
meu lloc de treball, centrant-me en apropar 
el sector privat al tercer sector, de manera 
que les aliances es dotin d’un valor tant 
social com empresarial.

Abans que jo m’incorporés a Ferrovial, 
l’empresa ja havia tingut diverses 
col·laboracions amb Oxfam Intermón 
a través del programa Junts sumem. 
La meva contribució a les diferents 
col·laboracions posteriors s’ha centrat a 
casar els objectius i interessos d’ambdues 

organitzacions, com ara facilitar l’accés 
a l’aigua potable i al sanejament bàsic en 
una regió del sud-oest etíop, o l’estudi de 
la moringa com a potencial tractament 
domiciliari del aigua.

A més, després de la darrera emergència 
pel terratrèmol del Nepal, Oxfam va ser una 
de les ONG seleccionades pels empleats 
de Ferrovial com a destinació dels seus 
donatius. Ens van facilitar molt tots els 
processos i ens van informar àmpliament 
sobre la situació i la destinació dels fons.

Animo altres empreses a fer el mateix, 
perquè el món està fent front a un seguit 
de reptes en els quals les empreses poden 
ser una part de la solució, o una part del 
problema si no actuen responsablement. 
A més, Oxfam, a banda d’exercir una funció 
de crítica i de denúncia, té la capacitat 
de treballar conjuntament amb altres 
actors d’una manera eficient, transparent i 
professional.

La meva relació amb Oxfam Intermón ve 
de lluny. Quan treballava com a periodista 
a Galícia, un company que hi estava molt 
involucrat va començar a parlar-me dels 
projectes d’Oxfam Intermón i vaig decidir 
fer-me’n soci. Després, en conèixer millor 
l’ONG a través de DKV, m’hi he acostat 
encara més i m’he implicat activament 
tant en les accions com en la difusió 
dels projectes, a més de pagar les meves 
quotes.

Crec que el compromís personal 
és coherent amb el professional. 
Fa més de quinze anys que DKV 
Assegurances col·labora estretament 
amb Oxfam Intermón en programes de 
desenvolupament i acció humanitària 
vinculats principalment a la salut i la 
higiene.

Actualment, la participació en el projecte 
de l’Oxfam Intermón Trailwalker va més 
enllà del patrocini i volem que esdevingui 
un motiu més d’orgull de pertinença per a 
tots nosaltres, involucrant tots els nostres 
públics i grups d’interès en aquesta causa 

solidària. Hi col·laborem de totes les 
maneres possibles: aportant-hi equips, 
voluntaris i serveis mèdics, amb suport 
econòmic, difonent aquest esdeveniment 
entre els nostres empleats i també ajudant 
a buscar altres empreses col·laboradores.

El Trailwalker uneix esport i solidaritat. 
No només per l’esforç previ de recaptació 
de fons, que obliga a fer una tasca 
de conscienciació i a implicar moltes 
persones, sinó també perquè durant 
els 100 km del recorregut es viuen 
molts gestos de solidaritat entre els 
participants. Sens dubte, l’ambient és el 
que fa que sigui diferent d’altres curses 
solidàries.

Està clar que el Trailwalker s’ha convertit 
en una fantàstica eina de teambuilding. 
Tenir equips formats per empleats 
comporta la implicació no només dels 
corredors i les persones de suport sinó de 
tota l’empresa. És un esdeveniment que 
genera cohesió, superació, solidaritat i 
il·lusió col·lectiva.

GONZALO SALES
RESPONSABLE DE PROGRAMES DE RSC A FERROVIAL  
I SOCI D’OXFAM INTERMÓN DES DEL 2002

MIGUEL GARCíA
DIRECTOR DE COMUNICACIÓ I RESPONSABILITAT EMPRESARIAL  
A DKV ASSEGURANCES I SOCI D’OXFAM INTERMÓN DES DEL 2001
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E l 25 d’abril del 2015, 
un terratrèmol va 
sacsejar el Nepal. 
Després hi va haver un 

altre fort sisme, el 12 de maig, i 
centenars de rèpliques. Gairebé 
9.000 persones hi van perdre la 
vida, 22.000 van resultar ferides 
i al voltant de 850.000 llars van 
quedar danyades o totalment 
destruïdes.

Feia vint anys que Oxfam 
treballava en aquest país. 
Després del terratrèmol, 
vam ser una de les primeres 
organitzacions internacionals 
humanitàries a respondre 
immediatament. Aconseguir 
subministraments bàsics 
per salvar vides va ser la 
nostra principal prioritat. Vam 
respondre proporcionant aigua, 
aliments, refugi i latrines, 
i fent-hi un gran treball de 
sensibilització sobre higiene i 
sanejament.

Bimala Balami, una forta dona 
de 27 anys, mare d’un nen petit, 
diu que ella i la seva família van 
tenir sort i van resultar il·lesos 
després del terratrèmol. És 

una de les trenta dones de la 
vall de Katmandú que reben un 
salari a canvi de quinze dies 
de treball reconstruint-hi un 
canal de reg per als camps on 
les comunitats locals conreen 
arròs, blat, mostassa, pèsols, 
cogombres i altres vegetals. 
“M’agrada la feina que estic 
fent perquè sé que és per al 
benestar de tot el meu poble. 
Les persones necessiten el 
reg per als cultius. Si no faig 
aquesta feina, la gent no podrà 
menjar. I, a més, estic contenta 
perquè al final se’m pagarà amb 
escreix”, afirma.

Ha passat un any des de la 
gran marea de solidaritat 
internacional que va 
acompanyar el país de 
l’Himàlaia en un dels pitjors 
moments de la seva història. 
Moltes de les persones 
afectades han rebut algun 
tipus de suport del Govern 
del Nepal i de diferents 
organitzacions humanitàries, 
però d’altres continuen 
esperant assistència. La 
resposta del Govern nepalès 
ha tingut retards i, per agreujar 

la situació, el país ha patit 
darrerament una important crisi 
de proveïment de combustible.

Vam estar al costat de les 
persones més vulnerables 
durant l’emergència del 2015 
i ara continuem al seu costat 
durant la fase de reconstrucció. 
Actualment estem treballant 
en la recuperació, centrant-nos 
a facilitar refugis temporals 
millorats, proporcionar 
oportunitats de generació 

d’ingressos i garantir mitjans 
de vida sostenibles. El Nepal, 
un dels països més pobres del 
món, està lluitant amb dignitat 
per ressorgir i sortir enfortit. 
Sabem que per aconseguir-ho  
encara és necessària la 
col·laboració internacional i per 
això seguim donant-hi el nostre 
suport.

Més informació a:
www.OxfamIntermon.org/
terratremol-nepal

QUÈ HEM ACONSEGUIT

UN ANY DESPRÉS, SEGUIM 
DONANT SUPORT AL NEPAL  
EN LA RECONSTRUCCIÓ

2.487.000 
litres
d’aigua clorada 
proporcionats  
han beneficiat 
14.949 llars

56.000 
kits 
d’emergència 
i refugi i 7.000 
d’hivern han estat 
lliurats

5.000 
latrines 
construïdes han 
arribat a més de 
100.000 persones

11.000 
agricultors 
han rebut llavors 
d’arròs

1.000 
camperols 
han rebut aliment 
per al bestiar

10.000 
famílies 
han percebut diners 
a canvi de treballs 
comunitaris

EL TREBALL QUE HEM FET AL NEPAL
Fins avui hem donat suport a més de 470.000 persones:
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Bimala Balami, juntament amb altres dones, desenvolupa tasques per 
reconstruir un canal de reg a la vall de Katmandú.
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El passat 7 d’abril es va celebrar la 
gala de lliurament dels Premis Best 
Workplaces 2016, durant la qual es 
van donar a conèixer els tres vídeos 

finalistes de la tercera edició del concurs 
de vídeo “Ens  apassiona el nostre lloc de 
treball”. Aquest concurs té com a objectiu 
reconèixer la cultura i els valors dels llocs 
de treball més excel·lents mitjançant 
una gravació protagonitzada pels 
mateixos treballadors de les companyies 
participants, en un to amable i desenfadat.

L’esdeveniment va reunir totes les 
companyies participants del procés Best 
Workplaces, que van triar en directe el vídeo 
guanyador.

L’empresa premiada, Novo Nordisk Pharma, 
SA, va rebre una dotació econòmica que es 
va destinar íntegrament a l’Oxfam Intermón 
Trailwalker, l’esdeveniment esportiu i 
solidari per equips més gran del món, que 
consisteix a recórrer 100 km a peu.

Durant la gala, vam tenir l’oportunitat de 
presentar el Trailwalker a les empreses 
assistents. Així, alhora que es lliuraven 
els premis Best Workplaces com a 
reconeixement a les millors empreses 
on treballar a Espanya, vam animar els 
assistents a difondre’l i a fomentar la 
creació d’equips corporatius en les seves 
organitzacions per tal d’incentivar el 
treball en equip i mobilitzar el poder de les 
persones contra la pobresa.

Més de 600 empreses han participat ja en 
alguna de les sis edicions del Trailwalker 
amb equips d’empleats. Una bona manera 
de fomentar el teambuilding i la solidaritat 
en tota l’organització.

Més informació sobre el Trailwalker a:
http://trailwalker.oxfamintermon.org/ca

Great Place to Work  
(www.greatplacetowork.es)  
és un referent internacional en 
consultoria d’investigació i gestió 
dels recursos humans. amb més de 
trenta anys d’experiència, treballa 
seguint la filosofia de “crear 
una societat millor mitjançant la 
transformació dels entorns de 
treball”.

ENTITATS

LA GALA BEST WORKPLACES 
REGALA SOLIDARITAT EN LA 
SEVA TERCERA EDICIÓ
Great Place to Work dóna el primer premi del seu concurs, en forma de 
donatiu, a l’Oxfam Intermón Trailwalker d’enguany.
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SEGUINT L’AROMA 
DEL TE PEL MÓN

OCI SOLIDARI

La preparació d’un viatge pot ser tan apassionant com el mateix 
viatge. Pensar la destinació, informar-se sobre el país, la seva gent, 
les condicions en què viuen, què produeixen, com s’alimenten, 
com es relacionen, la seva cultura... Paisatges fantàstics, edificis 
espectaculars i rutes de somni cobren un nou sentit quan 
indagues en el seu passat i el seu present, quan uneixes les teves 
passions al recorregut i et deixes embolcallar pels seus sabors i 
aromes. Text: María Sánchez-Contador, periodista del Departament de Comunicació
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L es persones amants 
del te tenen una bona 
excusa per endinsar-se 
en rutes com les que 

proposem a continuació: la Xina, 
l’Índia, Sri Lanka i el Marroc, 
destinacions seleccionades 
amb la col·laboració de BCD 
Travel, patrocinador del nostre 
viatge de col·laboradors. Els 
indrets més recòndits se’ns fan 
propers tot assaborint una bona 
tassa de te. 

XINA: LA RUTA DEL TE I 
ELS CAVALLS
Les muntanyes del sud-est 
de la Xina han estat solcades 
des de fa milers d’anys per 
caravanes de comerciants que 
transportaven carregaments 
de te des de les províncies 
de Sichuan i Yunnan. El camí 
començava a Pu’er, un lloc 
famós pel seu te (conegut a 
Occident amb el nom de te 
vermell). A través de la cadena 
de muntanyes, de profunds 
congosts i rius erosionats 
com el Yalong, el Jinsha, el 
Lancang (o Mekong) i el Nu (o 
Salween), el recorregut conduïa 
fins als elevats altiplans del 
Tibet i s’endinsava al Nepal 
i posteriorment a l’Índia, a 
l’altra banda de la serralada de 
l’Himàlaia.

Aquest recorregut a través d’un 
terreny acinglat i a gran altitud, 
superant en alguns trams els 
5.000 m per sobre del nivell del 
mar, és conegut com a Ruta 
del Te i els Cavalls, ja que s’hi 
transportava te cap a Lasha 
i cavalls en el sentit contrari. 
L’itinerari, perillosíssim però de 
paisatges captivadors, va estar 
actiu fins a mitjan segle XX.

Plantació de te a Sri lanka, on els camperols i camperoles de l’associació Sofa i l’empresa Bio foods conreen 
te ecològic a petita escala seguint un sistema de comercialització just.
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És una ruta menys famosa que 
la Ruta de la Seda però igual 
d’important comercialment en 
aquella època i turísticament en 
els nostres dies. Et proposem 
endinsar-te en la cultura xinesa 
i perdre’t entre les seves 
immenses muntanyes, palaus 
i muralles fins arribar al sostre 
del món: el Tibet.

íNDIA: EL PRINCIPAL 
PRODUCTOR DE TE
La cultura hindú va atribuir 
el descobriment del te al 
monjo Bodhidharma, fundador 
del budisme zen, qui el feia 
servir com a tònic medicinal i 
reconfortant durant els seus 
viatges. Avui dia, l’Índia és el 
principal productor mundial de 
te, per la qual cosa no és gaire 
sorprenent que sigui també un 
país on aquesta beguda és la 
més tradicional de totes. El te 
s’imposa allà com la beguda 
per excel·lència, sobretot el 
te negre. Les tres primeres 
regions productores de te a 
l’Índia són Darjeeling, Assam i 
Nilgiris.

Paisatges, religions, llengües, 
races, estils de vida i natura 
es fonen per formar una de les 
destinacions més captivadores 
de l’Àsia. L’Índia és una terra 
plena de racons sorprenents 
que t’envolten en la seva 
insòlita manera de viure, plena 
de colors i olors, barrejant 
tradició i modernitat. És un 
país en constant evolució i 
desenvolupament, sempre 
dinàmic i obert a noves 
tendències. És, sens dubte, 
el país ideal per recórrer una 
i mil vegades sense repetir el 
mateix viatge.

SRI LANKA:  
L’ILLA DEL TE
Sri Lanka (Ceilan fins l’any 1972) 
és el quart país productor de 
te del món. Aquest sector és 
una de les seves principals 
fonts d’ingressos i dóna feina 
a més d’un milió de persones 
de manera directa o indirecta. 
El te va ser introduït en aquest 
país el 1867 pel britànic James 
Taylor i es va estendre com a 
cultiu comercial en la segona 
meitat del segle XIX.

El càlid clima tropical de Sri 
Lanka afavoreix la producció 
d’un te d’alta qualitat i que es 
pot collir durant tot l’any. Tot 
i que el gruix de la producció 
és de te negre, hi ha també 
plantacions de te verd i s’hi 
conrea així mateix una mica 
de te blanc a la zona de 
Nuwara Eliya, a més de 2.000 m 
d’altitud.

Sri Lanka, on comprem la 
major part del te que venem 
a les nostres botigues de 
comerç just, prou que mereix 

un viatge per meravellar-se 
davant la ciutat arqueològica 
de Anuradhapura, el Temple 
de Dambulla o les ruïnes de 
Sigiriya i gaudir de paratges de 
somni.

MARROC: AROMA DE TE 
AMB MENTA
La cultura del te està 
àmpliament estesa al Marroc. 
Es prepara com a infusió 
de te verd amb fulles de 
menta i força ensucrat, es 
consumeix al llarg de tot el dia 
i és la beguda que s’ofereix 
habitualment com a mostra de 
cortesia i hospitalitat. Malgrat 
la seva importància social, té 
una història bastant recent. Els 
orígens es remunten al segle 
XIX, quan va ser introduït allà 
pels britànics. A causa del gran 
consum, aquest país és un 
dels principals importadors de 
te del món.

El Marroc és la destinació 
del nostre proper viatge 
de col·laboradors; sens 
dubte, els nostres socis i els 

seus acompanyants seran 
càlidament acollits amb un bon 
got de te a la menta. Visitar el 
Marroc és gaudir de l’aroma del 
te. Allà on siguis, tant se val si 
és a Marràqueix, a les dunes 
de Merzouga, dalt de l’Atles 
o a Fes, sempre hi trobaràs 
un moment per assaborir-lo i 
conversar.

En la secció L’altra botiga 
d’aquesta revista trobaràs una 
selecció dels nostres tes de 
comerç just.

El costum de servir fulles de la planta del te 
(Camellia sinensis) per donar bon gust a l’aigua 
bullida es va iniciar a la Xina al voltant de l’any 
250 aC i des d’aquell moment s’ha anat expandint a 
gairebé totes les regions del món. Quin és el te que 
més t’agrada? El negre, el vermell, el blanc, el verd? 
Cada varietat té el seu origen.

BCd travel,proveïdor dels nostres 
viatges de treball i patrocinador 
del viatge de col·laboradors 
que organitzem cada any, ha 
contribuït a la selecció d’aquestes 
destinacions. Pots veure una 
àmplia varietat de viatges i 
destinacions per a les teves 
properes vacances entrant a   
www.bthetravelbrand.com.

LLEGENDA SOBRE  
L’ORIGEN DEL TE
Segons la llegenda popular xinesa, el descobriment del te va 
ser una meravellosa coincidència. S’atribueix a l’emperador 
xinès Shennong, que va ordenar bullir tota l’aigua destinada 
al consum humà. Un dia, mentre descansava a l’ombra d’un 
arbre de te silvestre, una brisa lleugera va agitar les branques 
de l’arbre i, sortosament, les fulles van caure a l’aigua que 
estava bullint. La infusió va adquirir aleshores una aroma 
agradable que va despertar la curiositat del monarca. La 
beguda, deliciosament refrescant i reconstituent, el va 
captivar al moment.
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R estar-hi violència i 
corrupció, i sumar-hi  
serveis públics. 
Sergio Fajardo, 

aleshores professor de 
matemàtiques, va aplicar 
aquesta fórmula en fer-se amb 
l’alcaldia de Medellín el 2004. 
Encara hi ha moltes coses 
per fer, però avui dia Medellín 
està irreconeixible. Amb una 
taxa d’homicidis comparable 
a Washington, els estrangers 
tornen a atrevir-se amb el seu 
centre històric adornat amb 
escultures de Botero, el fill 

PELL NOVA PER A 
MEDELLÍN (COLÒMBIA)
De tenir en els anys noranta el 
trist honor de ser la ciutat més 
violenta del món a esdevenir 
un laboratori de transformació 
urbana que avui atrau viatgers 
independents amb interessos 
socials. Medellín és la prova que 
reinventar-se és possible, fins i 
tot arrossegant l’estigma d’haver 
estat, fa pocs anys, sinònim 
de narcotraficants, sicaris, 
paramilitars i barriades plenes de 
camperols fugits de la guerra. El 
cervell rere aquesta metamorfosi 
es va valer d’una simple operació 
de sumes i restes. 
Text: Elena del Amo, periodista

de societat per a una nova 
generació que es tradueix en 
l’orgull amb què els habitants 
tornen a sentir la seva ciutat, 
en els cartells que al costat de 
cada obra pública diuen “Aquí 
hi ha els seus impostos en 
acció” i en els diferents idiomes 
i accents que novament se 
senten pels carrers, com una 
prova que el món ja no té por de 
Medellín.

PER SABER-NE MÉS

MEDELLÍN. VIDA Y CIUDAD
Llibre visual de Fonna Forman, 
Teddy Cruz i Francisco Sanin. 

NUESTRA NUEVA MEDELLÍN
Sèrie documental.

“URBAnISMO SOCIAL: LA 
METAMORFOSIS DE MEDELLÍn”
Article d’Ángela Sánchez:
http://aprendiendo.igc.org.ar/
metamorfosis-medellin.pdf

predilecte. També amb una 
de les vides nocturnes més 
vibrants de tot Colòmbia, amb 
les oportunitats de negoci 
que ofereix la seva economia 
a l’alça i amb la renovada 
puixança cultural que, a més 
del Museu d’Antioquia o el Parc 
Explora, consagrat a la ciència, 
exhibeixen els seus festivals, 
les seves mil i una galeries 
d’art i les seves boutiques de 
dissenyadors independents. 
Però allò que més atrau la gent 
fins aquest indret del tròpic 
andí és conèixer de primera mà 
el laboratori de transformació 
social en què s’ha convertit.

Comunicar les barriades 
desfavorides amb el centre va 
ser l’aposta més arriscada de 
Fajardo. Fins i tot alguns dels 
seus seguidors el van advertir 
del perill de facilitar-hi l’accés 
als habitants de comunes 
dominades per grups armats 
on ni tan sols la policia gosava 
entrar. Posar fi al seu aïllament, 

però, es feia imprescindible 
per eradicar la marginalitat 
d’aquestes persones i oferir 
una oportunitat a tothom 
qui volgués sortir-ne. Atesa 
l’orografia de Medellín, 
encaixonada en una verdíssima 
vall envoltada de muntanyes, 
la solució la van aportar els 
metrocables, uns telefèrics 
que sobrevolen els precaris 
assentaments que encatifen 
les seves vessants i els 
connecten amb el transport 
públic, ara el més modern i net 
de l’Amèrica Llatina.

Cèlebres arquitectes van 
aixecar icones del nou Medellín 
com el Parc Biblioteca España 
i altres enormes complexos on 
joves i no tan joves acudeixen 
a estudiar, fer esport o música, 
utilitzar els ordinadors o 
simplement trobar-se, i també 
llars d’infants i centres amb 
finalitats tan diferents com 
promocionar la lectura o millorar 
la convivència. Un nou model 

pros i contres

En una dècada ha 
esdevingut un exemple 

mundial de transformació 
urbana i social

Continua havent-hi 
precarietat en els barris 

més desfavorits

El metro sobrevola la ciutat al costat del Palau de la Cultura i per sobre de la plaça Botero, plena 
d’escultures del mestre de medellín i símbol de la recuperació del cor de l’urbs.

VIATGES 

34



PRODUCTES QUE 
CANVIEN VIDES
Et proposem un consum que et reconfortarà i que us aportarà benestar a tu i a les persones 
que hi ha a l’origen de cadascun dels articles que tenim a les nostres botigues (famílies 
camperoles, homes i dones que es dediquen a l’orfebreria, teixidors i teixidores).  
Et proposem consumir “productes que canvien vides”.

Els trobaràs a www.OxfamIntermon.org/botigues i http://tienda.OxfamIntermon.org.

L’ALTRA BOTIGA

CERÀMICA

Tassa de ceràmica  
amb estampat  
artesanal
Color blau atlàntic 
Origen: Vietnam
Ref. 10285572
15,90 €

CAFÈ TIERRA MADRE BIO

Mòlt natural
Origen: Nicaragua i  
Uganda. 250 g
Ref. 10276822
4,15 €

TE BIO A GRANEL
Ideal per prendre’l calent o fred

Verd Gunpowder Menta
Origen: Xina. 100 g
Ref. 10277591
4,99 €

Rooibos
Origen: Sud-àfrica. 250 g
Ref. 10277614
4,49 €

COSMÈTICA NATURAL SENZIA

Crema facial de nit de rosa mosqueta
Origen: Sud-àfrica. 50 ml
Ref. 10277751
23,90 €

Oli pur de rosa mosqueta
Origen: Sud-àfrica. 30 ml
Ref. 10277829
19,90 €

Crema corporal de  
rosa mosqueta
Origen: Sud-àfrica. 150 ml
Ref. 10277805
19,90 €

TÈXTIL

Mocador Cuadros cotó
Colors fulla, herba i rosella, 
70 × 185 cm
Origen: Índia
Ref. 10285268
24,90 €

Mocador Tamarillo cotó
Colors fulla i rosella,  
70 × 180 cm
Origen: Índia
Ref. 10284742 
24,90 €

Mòlt 100% aràbica
Origen: Nicaragua. 250 g
Ref. 10276839
4,75 €

Mòlt descafeïnat
Origen: Nicaragua i 
Uganda. 250 g
Ref. 10276846
4,95 €
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Hawa Seid, abans de la construcció del tanc, 
caminava tot un dia per aconseguir aigua. 
Oxfam proporciona aigua potable als centres 
on viuen persones desplaçades. Cada família 
rep 30 litres al dia. Un tanc d’aigua construït 
a Harisso proporciona 10.000 metres cúbics 
d’aigua potable al dia.
 © Abiy Getahun / Oxfam 

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


