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EL NOSTRE TREBALL A TANZÀNIA    
A la vora del llac Tanganyika, a Tanzània, donem suport a milers de persones que 
han fugit de la violència de Burundi. Davant una complicada situació, Oxfam està 
desenvolupant un treball intens en els camps de Nyarugusu i Nduta, per oferir 
mitjans de vida sostenible a les persones més vulnerables, que veuen que la 
seva situació podria esdevenir permanent. Ens cal mantenir-hi el suport per tal 
de donar una resposta vital a aquestes persones que, després d’haver-ho perdut 
tot, volen continuar treballant, necessiten continuar vivint. Per deixar enrere un 
passat de sofriment i començar a afrontar, amb esperança, el futur.
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CRISI DE REFUGIATS  
I DESPLAÇATS    
Estem davant la crisi de desplaçament més 
gran des de la Segona Guerra Mundial. Més de 
65 milions de persones s’han vist obligades a 
abandonar casa seva a causa de les guerres, 
de la pobresa i del canvi climàtic. La nostra 
prioritat és salvar vides. Per això, proporcionem 
aigua, refugi i ajut de primera necessitat a 
milers de persones.
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EL TREBALL 
HUMANITARI EN 
CONTEXTOS DIFÍCILS    
A la República Centreafricana, el 
personal local és clau per fer que l’ajut 
arribi a qui més el necessita. Dia rere dia, 
l’equip Oxfam fa una feina admirable per 
al seu país.
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EDiTORiAL

 De vegades, la nostra experiència de 
cooperació ens permet explicar històries 
dolces, d’esperança. En aquest cas obrim les 
nostres pàgines a un projecte familiar a Bolívia 
que, amb el suport d’empreses del nostre país, 
ha aconseguit arribar a ser una referència en la 
producció i comercialització de mel. Toma la 
Miel és un exemple d’empresa local que 
proporciona coneixement i ingressos a moltes 
famílies, un exemple de com la col·laboració 
canvia vides.

En aquestes pàgines, malauradament, 
també mostrem el difícil treball que fem en 
molts països, i en situacions molt dures, 
per donar suport a persones refugiades. Un 
dels reportatges ens duu a les ribes del llac 
Tanganyika, a Tanzània, on donem suport a 
més de 50.000 persones que han fugit de 
la violència a Burundi per salvar les seves 
vides. A més d’instal·lar sistemes d’aigua 
imprescindibles per a la supervivència en els 
primers moments, i evitar d’aquesta manera 
que es propaguin les malalties en els camps de 
refugiats, hem organitzat cursos de formació 
perquè puguin aconseguir ingressos i millorar 
les seves vides. Així, petits negocis de forneria 
i sastreria ajuden les famílies a tirar endavant. 
És un model que ha funcionat en altres països i 
altres crisis al llarg de la història, i també ara a 
Tanzània veiem com milers de persones poden 
recuperar l’esperança. 

Lamentablement, en les últimes setmanes 
he pogut veure amb els meus ulls l’immens 
cost humà del conflicte de Boko Haram a la 
vora del llac Txad. Aquesta guerra, gairebé 
desconeguda al nostre país, implica un immens 
sofriment per a milions de persones en una 
zona que ja era considerada una de les més 
pobres del món. És la crisi humanitària més 
gran de l’Àfrica. Onze milions de persones 
necessiten ajut urgent. Hi ha set milions de 
persones que s’estan quedant sense aliments, 
i més de dos milions i mig de desplaçats 
en quatre països. Vides arruïnades que 
requereixen la ràpida mobilització de tothom.

A hores d’ara, a ningú no se li escapa que 
estem davant una crisi de desplaçament global 
sense precedents des de la Segona Guerra 
Mundial. També el mar que tenim més a prop, 
el Mediterrani, s’ha convertit en un immens 
cementiri aquàtic, i els camps de refugiats 
de Grècia posen rostre a un drama humanitari 
que ara ens resulta lamentablement familiar. 
Europa, Tanzània i el llac Txad són només 
terribles exemples. Més de 65 milions de 
persones s’han vist obligades a abandonar 
les seves llars a causa de les guerres, la 
pobresa i el canvi climàtic. I fugen des de 
tots els continents, des d’altres països, com 
l’Afganistan, Somàlia, Colòmbia, l’Iraq, el 
Congo...

Però la nostra exigència ens impedeix caure en 
la desesperació. Sabem que el suport de milers 
de persones al nostre país, i milions al món, és 
la clau per atendre els immensos reptes que 
aquesta crisi global ens exigeix. Necessitem 
que els governs, com el nostre, que ha retirat 
el 80% de l’ajuda humanitària, i els organismes 
internacionals prenguin al més aviat possible 
les mesures que calen per aturar-la. És urgent i 
imprescindible.

Mentrestant, nosaltres som allà, al costat de 
les persones que més sofreixen i, també, al 
costat de totes les persones, que, com tu, 
ens doneu suport. Perquè sentim que salvar 
vides i canviar vides són tasques urgents i 
imprescindibles en les quals no podem fallar.

José María Vera

Sabem que el suport de milers 
de persones al nostre país,  
i milions al món, és la clau  
per atendre els immensos 
reptes que aquesta crisi 
global ens exigeix
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Quan es parla de solidaritat, la majoria de 
vegades és a canvi de dedicar a alguna 
cosa o a algú el nostre temps o d’efectuar 
una aportació econòmica. Però, en aquest 
cas, t’estem proposant quelcom diferent, 
perquè es tracta de solidaritat a cost 
zero per a tu, ja que l’única cosa que has 
de fer és marcar amb una X la casella 
destinada a finalitats socials en la teva 
declaració de la renda. Gràcies a aquest 
senzill gest estaràs destinant el 0,07% 

dels teus impostos als programes socials 
que desenvolupen les ONG. Els diners 
els distribueix l’Estat a través d’una 
convocatòria pública de subvencions amb 
càrrec a l’assignació tributària de l’IRPF.

En el cas que vulguis contribuir també 
amb els teus impostos a l’Església 
catòlica, has de saber que totes 
dues opcions són compatibles i 
complementàries, ja que en marcar les 

dues caselles es destinarà un altre 0,07% 
addicional a l’Església.

Més informació a:
www.xsolidaria.org

Els passats 1 i 2 d’abril va tenir lloc la setena edició de l’Oxfam 
Intermón Trailwalker a Girona. Els propers 20 i 21 de maig celebrem 
la primera edició a Euskadi; i els dies 3 i 4 de juny, la quarta a 
Madrid.

Entre totes les edicions d’aquest any esperem tenir més de 
800 equips participants i recaptar més d’1,2 milions d’euros en 
donatius.

Els conflictes armats i els desastres naturals obliguen milers de 
persones a recórrer centenars de quilòmetres fins a arribar als 
camps de refugiats, on necessiten aigua i sanejament per poder 

sobreviure i prevenir malalties. En l’Oxfam Intermón Trailwalker 
d’aquest any, caminem per totes elles, per canviar la seva vida.

Les inscripcions per al 2018 ja estan obertes. Forma el teu 
equip i apunta-t’hi o anima altra gent a viure en equip aquesta 
experiència solidària i esportiva única! L’objectiu: caminar o córrer 
100 km en un màxim de 32 hores, amb un equip format per quatre 
marxadors més dues persones de suport, per una bona causa.

Més informació a: 
trailwalker.OxfamIntermon.org/ca

L’OXFAM inTERMÓn TRAiLWALKER COnTinUA CREiXEnT

SOLiDARiTAT A COST zERO En LA DECLARACiÓ DE LA REnDA 
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Per a Oxfam Intermón, els voluntaris 
amb els quals treballem són 
Trans4mers.

Per què? En primer lloc, perquè el 
concepte de Trans4mers (vehicles 
que es transformen i lluiten contra 
el mal per conservar el seu món, per 
cuidar-lo) defineix perfectament 
el que per a la nostra organització 
aporten els voluntaris: són persones 
que, d’alguna manera, es transformen, 
introduint modificacions positives en 
la seva vida, anant cap a endavant 
per millorar el món. Perquè, com 
acostumem a dir, “el canvi comença 
en tu”. I, en segon lloc, perquè són 
quatre els tipus de voluntaris que 
col·laboren amb nosaltres: Trans4mers 

en l’oficina, Trans4mers del comerç 
just, Trans4mers de la segona mà i 
Trans4mers de l’activisme. 

Iniciem aquests dies una campanya 
de captació de voluntaris amb 
la qual tots sortirem guanyant. 
Nosaltres ampliarem els nostres 
equips de voluntariat i les persones 
voluntàries, amb la seva activitat 
i la seva experiència, no només 
estaran ajudant a millorar el món 
sinó que, alhora, es transformaran 
elles mateixes: aquesta experiència 
enriqueix tant en l’aspecte humà com 
també en el professional.

Més informació a:
www.OxfamIntermon.org/voluntariat

Ja fa deu anys que vam crear “Algo más que un regalo”, una alternativa original 
i solidària que permet que el típic detall que es regala en una boda o una altra 
celebració no quedi relegat a l’oblit. 

Aquestes targetes-detall solidàries, a més de servir com a record de 
l’esdeveniment, canvien la vida de qui més ho necessita, ja que simbolitzen el 
donatiu que els amfitrions fan, en nom dels seus convidats, a Oxfam Intermón. 

Aconseguir-les és molt fàcil. Simplement has d’entrar a la pàgina web 
algomasqueunregalo.org i emplenar un senzill formulari; en uns pocs dies, un 
equip especialitzat te’n proposarà un disseny, gestionarà el donatiu, produirà les 
targetes i te les enviarà a l’adreça indicada. 

L’import del donatiu es pot escollir entre un total de 26 regals simbòlics: cabres, 
porquets o gallines que ajudaran a millorar l’alimentació de les famílies a 
Mauritània, kits sanitaris o mosquiteres que serviran per prevenir la malària al sud 
del Sudan, llavors, etc. Aquests recursos es destinaran a més de 64 projectes que 
es desenvolupen a l’Àsia, l’Àfrica i l’Amèrica Llatina.

Aquests detalls no són els més tradicionals, 
però són els únics que aconseguiran que un 
esdeveniment d’aquí sigui també motiu de 
celebració per a moltes més persones d’altres 
punts del món.

Més informació a:
algomasqueunregalo.org

“ALGO MÁS QUE UN REGALO”, 
DEU AnYS SORPREnEnT

TRANS4MERS

vinE A LES  
NOSTRES BOTIGUES  
i EXPRESSA LA TEvA 
REbEL·LiA
El passat 24 d’abril es va complir el quart 
aniversari de la tragèdia del Rana Plaza, 
l’esfondrament d’una fàbrica tèxtil a 
Dhaka, capital de Bangla Desh, que va 
matar més de 1.129 persones a causa 
de no reunir unes condicions de treball 
segures. Aquell dia ens preguntàvem, 
juntament amb altres organitzacions, 
qui fabrica la nostra roba. És una 
d’aquelles preguntes que, només pel 
fet de formular-la, ja provoca canvis. 
Si ens preocupa saber més sobre qui 
confecciona la roba que comprem, 
aquesta preocupació es trasllada a tota 
la cadena de subministrament. Però com 
podem preguntar-ho?, com és possible 
aconseguir que aquesta pregunta 
comporti un gest d’inconformisme?, què 
podem fer perquè el consum sigui una 
reivindicació pel respecte dels drets de 
les persones productores?

El 13 de maig se celebra el Dia Mundial 
del Comerç Just. A Oxfam Intermón fa 
22 anys que donem suport al comerç 
just mitjançant la comercialització 
d’aquest tipus de productes amb una 
xarxa de 33 botigues i de nombrosos 
canals de distribució, amb el suport 
directe als grups productors, i a través 
de campanyes de sensibilització que ens 
fan qüestionar-nos temes com els que 
plantejàvem. Aquest any, el Dia Mundial 
del Comerç Just ens proposa als que 
consumim que siguem agents de canvi i 
que expressem la nostra rebel·lia davant 
condicions de treball com les que hi 
havia al Rana Plaza comprant roba de 
comerç just. La venda d’aquestes peces 
serà l’expressió de la voluntat de canvi.

Si vols convertir-te tu també en agent 
de canvi,no permetis que es vulnerin 
els drets de les persones productores, 
uneix-te a la nostra campanya “No els 
rebaixis”. Vine a la botiga que tinguis 
més a prop i expressa la teva rebel·lia.

Més informació sobre la campanya a: 
www.nolesrebajes.org

Les nostres botigues: 
www.OxfamIntermon.org/botigues 
tienda.OxfamIntermon.org  
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Al novembre es va celebrar a Marràqueix la 22a edició de la 
Conferència del Clima, en la qual van participar els caps  
d’estat, de govern i de delegacions de gairebé 200 països.  
A la conferència es va aprovar un pla de treball per implementar 
l’històric Acord de París del 2015 i els països van reafirmar 
el seu compromís de combatre el canvi climàtic. Tanmateix, 
malgrat aquest impuls real i palpable, vam trobar a faltar que 
s’hi aprofundís més sobre la reducció d’emissions i que s’hi 
aconseguís un compromís clar en relació amb l’aportació de fons 
per a l’adaptació.

En aquests dos àmbits és precisament on falla també el 
Govern espanyol, que es va presentar al Marroc amb les mans 
buides, sense haver ratificat encara l’Acord de París i havent 
desemborsat menys de l’1% dels fons que havia promès per al 
període 2015-18, poc més d’un milió d’euros dels 120 milions 
que va confirmar que havia de desemborsar. “Pel que sembla, el 
Govern no és conscient de la urgència de lluitar contra el canvi 
climàtic”, considera el director general d’Oxfam Intermón, José 
María Vera. “Hi ha terres que han deixat de ser fèrtils, regions 
afectades per huracans... Milions de persones s’enfronten a 
la fam i al desplaçament. 60 milions de persones estan ara 
mateix en risc. I amb aquest panorama, Espanya ha participat a 
Marràqueix per vendre-hi fum...”

Sis ONG amb una llarga 
experiència en crisis 
humanitàries (Acció Contra 
la Fam, el Comitè Espanyol 
d’ACNUR, Metges del Món, 
Oxfam Intermón, Plan 
International i World Vision) 
ens hem unit per primera 

vegada per canalitzar la 
resposta ciutadana davant 
una catàstrofe, juntament 
amb diversos grups 
mediàtics, com Atresmedia 
o Mediaset, i empreses de 
telecomunicacions, com 
Orange, entre moltes d’altres. 

La societat espanyola és una 
de les més solidàries del món 
i amb aquesta aliança podrem 
oferir una àmplia cobertura i 
presència pública de les crides 
per recaptar fons i garantir 
que l’ajut arriba al més aviat 
possible a la zona afectada per 
un desastre.

Salvar vides i reconstruir 
comunitats destrossades 
és l’objectiu principal del 
Comitè d’Emergència, que 
s’inspira en el Disasters 
Emergency Committee (DEC), 
una organització anglesa amb 
més de 50 anys d’experiència, 
formada per tretze ONG i 
més de vint col·laboradors 
privats, que ha aconseguit 
recaptar més de 1.600 milions 
d’euros per salvar milions de 

vides i ajudar a reconstruir 
comunitats devastades per 
desastres.

Gràcies al Comitè 
d’Emergència, amb cada 
donació es poden abordar 
globalment les necessitats 
més urgents que sorgeixen 
en una emergència 
humanitària, perquè es poden 
cobrir els diferents camps 
complementaris en els quals 
cada ONG és especialista: 
refugi, primera necessitat, 
seguretat alimentària, atenció 
mèdica, aigua, sanejament i 
higiene, protecció humanitària 
i infantil o suport psicosocial.

Més informació a:
www.comiteemergencia.org

COMPROMiSOS COnTRA EL CAnvi CLiMàTiC: 
EnCARA Hi HA FEinA PER FER

HEM CREAT EL COMITÈ D’EMERGÈNCIA 
PERQUÈ UNITS SALVEM MÉS VIDES

A Oxfam Intermón ens hem centrat en una campanya per 
visibilitzar que el canvi climàtic afecta més les persones 
més vulnerables, que alhora són les menys responsables del 
problema. Va dirigida al Govern perquè assumeixi els seus 
compromisos i no es desentengui d’un problema que és global. 
Els resultats de la cimera continuen deixant en perill els països 
més vulnerables, que veuen com els seus mitjans de vida 
queden greument afectats pels efectes del canvi climàtic. 

Més informació a:
www.janomesexcuses.org
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L’ajut oficial al desenvolupament 
(AOD) d’Espanya està enfonsat en 
mínims històrics. Amb l’objectiu 
d’aconseguir compromisos 
ferms i concrets, començant per 
augmentar el pressupost destinat 
a AOD fins a un 0,25% l’any 2017, 
hem facilitat diverses trobades de 
diputats i diputades dels quatre 
grups parlamentaris principals 
amb els anomenats “herois de 
l’ajuda”, persones que, després d’un 
primer impuls realitzat gràcies a la 
cooperació al desenvolupament, han 
estat capaces de transformar les 
seves vides i canviar les comunitats 
a què pertanyen: quatre trobades, 
quatre herois, quatre causes.

Vam viatjar a Jordània i a Grècia 
perquè coneguessin de primera mà 
la situació de la població refugiada. 
Meritxell Batet (PSC) es va entrevistar 
amb Jasem Al-Wrewir, un refugiat 
sirià que viu en el camp de Zaatari, 
a Jordània, i impulsa un sistema de 
reciclatge innovador al camp. Vam 
anar també a Mauritània, on Elena 
Bastidas (PP) va conèixer Mamadou 
Ousmane Dieng, president d’una 
cooperativa d’arròs i membre del 
Consell de la Federació Nacional 
d’Agricultors, i va poder veure amb els 

seus ulls com és de necessari invertir 
en sistemes agrícoles adaptats 
al canvi climàtic. A la República 
Dominicana, un dels països més 
desiguals de tota l’Amèrica Llatina, 
Luis Salvador (Ciudadanos) va tenir 
l’oportunitat de dialogar amb Patricia 
Gómez, responsable de Poder Social 
de Ciudad Alternativa, organització 
des de la qual promou la participació 
social. Finalment, vam organitzar la 
trobada de Saida Aitbihi, d’Imi-n-Tanut 
(Marroc), activista dels drets de les 
dones, amb Ione Belarra (Unidos 
Podemos) per denunciar la retallada 
de més del 76% que ha sofert l’AOD 
destinada a programes de gènere.

El Jasem, el Mamaodou, la Patricia 
i la Saida són herois de l’ajuda. 
Han aconseguit superar barreres i 
exclusions i impulsar programes en 
benefici de la seva comunitat. Ara, a 
més, han fet que els nostres polítics 
siguin conscients que la cooperació 
canvia vides.

Coneix els avenços aconseguits i 
la situació actual de l’ajut oficial al 
desenvolupament a:
bit.ly/heroisajuda
www.realidadayuda.org

HEROIS DE L’AJUDA: QUATRE 
HEROIS, QUATRE DIPUTATS

EL nOSTRE 
COMPROMíS AMb 
LES AvAnçADORES 
i COnTRA LA 
viOLÈnCiA
El 8 de març del 2017 no ha estat una jornada 
més en la nostra feina. Hem col·laborat 
amb dones i organitzacions del nostre 
país, a través del Programa Domèstic, i 
internacionals, a través de la campanya 
“Prou!”, en propostes de lideratge contra la 
violència.

Al Congrés de Periodisme Digital d’Osca vam 
congregar durant tot el dia un destacat 
grup de periodistes de Llatinoamèrica i 
Espanya, per reflexionar plegats i convertir la 
comunicació en una eina contra la violència i 
a favor de la igualtat. També hi vam promoure 
l’emissió en directe del programa “Mujeres 
al borde de un ataque de medios”, emissió 
especial de “Carne cruda”, que es pot veure 
en el web de la publicació eldiario.es.

Alejandra Miller, líder de la Ruta Pacífica de 
les Dones al Cauca, va venir des de Colòmbia 
per rebre el Premi Dones Avenir 2017, atorgat 
per l’Associació d’Amistat Hispanofrancesa 
Dones Avenir i l’ambaixada de França. “Les 
dones no volem una guerra que ens mati ni 
una pau que ens oprimeixi”, va afirmar.

Així mateix, juntament amb el diari 20 Minutos 
vam organitzar el IV Concurs Avançadores, 
que en aquesta edició ha reconegut la tasca 
educativa d’Ana Pérez Navajas, professora 
de la Universitat de València, pel seu 
projecte per visibilitzar les contribucions 
de les dones a la ciència i la cultura en 
l’àmbit educatiu. Les finalistes han estat 
Isabel Mastrodomenico, pel seu treball de 
comunicació contra la violència, i María 
José Castany, de la Universitat Pontifícia 
Comillas, pel seu compromís investigador 
amb les dones migrants i víctimes del tràfic 
de persones.
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T an sols vuit homes posseeixen 
la mateixa riquesa que la meitat 
més pobra del món, 3.600 milions 
de persones. A Espanya, la dada 

és igual d’esgarrifosa: la fortuna de tres 
persones equival ja a la riquesa del 30% 
més pobre del país, és a dir, 14,2 milions 
de persones. Moltes veus, no només 
Oxfam Intermón, parlen ja d’una crisi de 
desigualtat que cal aturar. El president 
Obama ja va alertar fa uns mesos que 
“un món on l’1% de la humanitat controla 
tanta riquesa com el 99% restant mai no 
serà estable” i el Fòrum Econòmic Mundial 
de Davos, en l’enquesta que fa cada 
any a més de 750 experts de tot el món, 
assenyala com a principal amenaça per 
a l’economia global la concentració de la 
riquesa i apunta en una direcció clara: la 
necessitat de “reformes fonamentals del 
capitalisme de mercat”.

Des del 2015, l’1% més ric de la població 
mundial posseeix ja més riquesa que 
la resta del planeta (el 99% restant). Si 
es manté aquesta tendència, la nostra 
previsió és que en tan sols uns 25 anys 
tindrem el primer bilionari del món, una 
persona que, ella sola, tindrà tants diners 
com el que tota l’economia espanyola 
produeix actualment. Alhora, la riquesa de 
la meitat més pobra de la humanitat s’ha 
reduït en un bilió de dòlars al llarg dels 
últims cinc anys, sobretot en països com 
l’Índia o la Xina, segons l’informe “Global 
Wealth Databook 2016”, publicat per Credit 
Suisse. 

Espanya continua sent el segon país de 
la Unió Europea (només per darrere de 
Xipre) on més ha crescut la desigualtat 
des que va esclatar la crisi, vint vegades 
més que la mitjana europea. En l’últim 
any, s’han generat a Espanya 7.000 nous 
milionaris, gairebé vint al dia durant 
l’últim any. I, al mateix temps, també en 
aquest any, el 30% més pobre del nostre 
país ha perdut un terç de la seva riquesa, 
malgrat el creixement del PIB des del 2014. 
Cal remuntar-se a l’any 2004 per trobar 

UNA ECONOMIA 
PER AL 99%

Des de fa quatre anys, a Oxfam Intermón estem 
denunciant que una petita elit concentra al món tanta 
riquesa com la meitat més pobra. I, any rere any, els 
nostres informes mostren com la desigualtat va en 
augment. Per això, no podem mirar cap a un altre costat 
i proposem un model econòmic diferent, que posi les 
persones en el centre: una economia més humana 
gràcies a l’existència de més cooperació (i no una 
competència deslleial) entre els països, salaris dignes i 
una fiscalitat justa en lloc d’una carrera a la baixa sense 
límits. Winnie Byanyima, directora executiva d’Oxfam 
Internacional, va estar present en el Fòrum Econòmic 
Mundial de Davos (que es va celebrar a Suïssa el passat 
mes de gener) per fer una crida a adoptar mesures a fi de 
combatre aquesta desigualtat. 
Text: Jessica Romero, periodista del Departament de Comunicació
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Des d’Oxfam Intermón demanem al Govern i al Parlament espanyols que impulsin un pla d’urgència contra la desigualtat: 
•	 Volem una llei contra l’evasió i l’elusió fiscals que combati el secretisme financer. Signa a noalescaqueig.org per aconseguir-la.
•	 S’han de garantir salaris dignes amb una pujada progressiva del salari mínim interprofessional fins als 1.000 euros l’any 2020.
•	 Cal establir escales salarials justes, d’1:10 entre el salari màxim i el salari mitjà en els centres de treball.
•	 Han d’incrementar-se els pressupostos públics per a polítiques socials.
•	 El pressupost d’ajuda oficial al desenvolupament s’ha d’incrementar progressivament fins al 0,4% el 2020.

dades de renda per capita tan baixes com 
les que tenim avui dia, la qual cosa ens 
posa al davant d’una doble evidència: la 
crisi ha estat especialment injusta amb 
la gent més vulnerable (720.000 famílies 
no disposen de cap ingrés, quan eren 
400.000 l’any 2007) i el nostre sistema 
econòmic no és redistributiu. Hi ha 
un desacoblament evident entre les 
estratègies de mercat i les necessitats 
socials. 

S’està construint un model de 
competitivitat empresarial per assegurar 
el creixement econòmic basat en el 
curtterminisme i en un concepte equivocat 
que promou una carrera a la baixa en la 
fiscalitat empresarial i en les condicions 
salarials dels treballadors.

UN SISTEMA FISCAL DESIGUAL
Els paradisos fiscals són una part del 
problema, ja que aguditzen la crisi de 
desigualtat extrema: per als països 
pobres, les pèrdues fiscals són de 
prop de 100.000 milions de dòlars l’any, 

diners amb els quals n’hi hauria prou 
per finançar serveis educatius per 
als 124 milions de nens i nenes sense 
escolaritzar o l’atenció sanitària que 
podria evitar la mort de com a mínim sis 
milions de nens i nenes cada any.

Espanya deixa d’ingressar aproximadament 
1.550 milions d’euros com a resultat de 
l’activitat canalitzada a través dels quinze 
paradisos fiscals més agressius del món, 
una quantitat que equivaldria al 58% del 
dèficit que es calcula que tindrà el fons de 
reserva de les pensions enguany. A més, 
Espanya és també un dels països europeus 
on el sistema fiscal aconsegueix reduir 
menys les desigualtats (el cinquè pitjor 
d’Europa): són les famílies les que han de 
suportar el 84% de la recaptació, enfront 
del 13% de les empreses.

SALARIS DIGNES I JUSTS
La desigualtat salarial als països 
desenvolupats és clara. Mentre que els 
sous més baixos han caigut en molts 
estats de l’OCDE des del 1990, els salaris 

de l’1% que més guanya han augmentat 
gairebé un 20%. A Espanya, la crisi 
econòmica ha provocat una devaluació 
generalitzada dels sous, que han disminuït 
una mitjana del 6,1% entre els anys 2008 
i 2014. Segons l’índex de Gini, Espanya 
mostra una de les distribucions salarials 
més desiguals del món, que és deguda 
a un enfonsament del 10% a la franja de 
població que cobra menys (prop del 28%) 
i un cert descens dels salaris mitjans (al 
voltant d’un 8%).

Aquesta bretxa salarial afecta 
especialment les dones treballadores, que 
guanyen un 18,8% menys que els homes. 
Això significa que les dones treballen 
50 dies més que els homes per aconseguir 
el mateix salari. Un altre col·lectiu molt 
perjudicat és el dels més joves, amb un 
21% de treballadors menors de 24 anys en 
risc de pobresa i exclusió social.

Pots llegir l’informe a: 
bit.ly/UnaEconomiaPer99

 

=2

El 2015, un de cada quatre espanyols es trobava 
en risc de pobresa i exclusió.

La fortuna de tan sols 3 persones equival a la riquesa 
de 14,2 milions de persones (la suma de la població de 

la Comunitat de Madrid i Catalunya).

A Espanya vivim dues realitats. Des del 2014 creix el PIB 
però la desigualtat s’intensifica i es fa crònica.

Espanya és el segon país de la UE on més ha crescut la 
desigualtat (20 vegades més que la mitjana europea):  

la ciutadania viu avui pitjor que abans de la crisi.

RADIOGRAFIA DE LA DESIGUALTAT A ESPANYA

14,2 milions
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REFUGIATS I 
DESPLAÇATS:
OBLIGATS  
A FUGIR  
A hores d’ara, a ningú no se li escapa que 
estem davant una crisi de desplaçament 
global sense precedents des de la Segona 
Guerra Mundial. El Mediterrani ha esdevingut 
un immens cementiri aquàtic i els camps 
de refugiats de Grècia posen rostre a un 
drama humanitari que ara ens resulta, 
malauradament, d’allò més familiar. Però 
Europa és només la punta de l’iceberg. 
Més de 65 milions de persones s’han vist 
obligades a abandonar casa seva a causa 
de les guerres, de la pobresa i del canvi 
climàtic. I fugen des de tots els continents, 
des de països com l’Afganistan, Somàlia, 
Colòmbia, l’Iraq, el Congo i un llarg etcètera. 
Text: Eva Moure, periodista del Departament de Comunicació

REFUGIATS

D es d’Oxfam Intermón donem suport a milers de persones 
que s’han vist obligades a fugir de casa seva tant a 
Europa (Sèrbia, Itàlia, Macedònia i Grècia) com a altres 
països (Jordània, el Líban, l’Iraq, Síria, Nigèria...).  

La nostra prioritat és salvar vides. Per això, proporcionem aigua, 
refugi i ajut de primera necessitat. També facilitem suport legal 
i psicològic. En paral·lel, pressionem la Unió Europea i el Govern 
espanyol per tal que compleixin les lleis del dret internacional 
humanitari i demanem que es creïn vies segures i legals perquè 
les persones que busquen refugi no hagin d’arriscar les seves 
vides ni emprendre perillosos viatges. 

iTàLiA: Un EXEMPLE DEL nOSTRE TREbALL A EUROPA
A Sicília, hem posat en marxa una unitat mòbil que dona suport 
a persones migrants que viuen al carrer i col·laborem amb 
organitzacions locals que atenen menors i dones, amb pisos 
d’acolliment i assessorament legal o psicològic. A la Toscana, a 
més de facilitar l’accés a pisos d’acolliment, oferim ajuda legal i 
psicològica i proporcionem material com ara roba o vals de menjar. 
Altres aspectes que mirem de cuidar molt són l’estudi de l’italià i la 
formació professional.  

ESTATS UniTS: ORDRE DE TRUMP
Davant l’ordre executiva emesa per Donald Trump, per la qual es  
va decidir prohibir l’entrada al seu país a refugiats i viatgers de  
set països musulmans, vam reaccionar condemnant l’ordre i  
sumant-nos a la demanda presentada per l’associació de juristes 
Unió per les Llibertats Civils de Massachusetts. També vam demanar 
als representants del Congrés dels Estats Units que escoltin les 
veus crítiques que s’estan alçant arreu del món a favor dels drets 
dels migrants i refugiats. 
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vAM PARTiCiPAR En LA MAniFESTACiÓ  
DE BARCELONA (FEBRER DEL 2017)
Milers de persones vam sortir al carrer a favor de 
l’acolliment de persones refugiades i vam demanar al 
Govern espanyol que complís el seu compromís d’acollir 
més de 10.000 persones arreu de tot l’Estat. La plataforma 
ciutadana impulsora de la campanya “Casa nostra, casa 
vostra” va convocar una manifestació que, fins ara, ha 
estat la mobilització europea més multitudinària a favor de 
l’acolliment dels refugiats.

DiPUTADES COMPROMESES
Tres diputades promouen una proposició no de llei. 
Meritxell Batet (PSC), Ione Belarra (Podemos) i Patricia Reyes 
(Ciudadanos) van acceptar la nostra invitació de viatjar als 
camps de refugiats de Jordània i Grècia on treballem per 
conèixer de primera mà la realitat d’aquestes persones. 
Arran d’aquest viatge, els grups parlamentaris de les 
tres diputades van presentar, entre altres mesures, una 
proposició no de llei per millorar la resposta d’Espanya a la 
població refugiada. Farem un seguiment d’aquesta iniciativa 
perquè es concreti en fets al més aviat possible. Més 
informació, a la pàgina 7.

UNA EUROPA QUE BLINDA LES SEVES FRONTERES
El 2016 vam aconseguir més de 100.000 signatures en contra 
de l’acord entre la Unió Europea i Turquia, un pacte que 
vulnera els drets dels refugiats i que va contra les lleis de 
protecció internacional. Un any després, la Unió Europea ha 
aprovat un nou acord que, tot i que ha passat completament 
desapercebut, pot tenir conseqüències dramàtiques per a 
les persones que busquen refugi. Aquesta vegada, l’acord ha 
estat amb Líbia, país al qual s’enviarà més suport econòmic per 
tal de frenar la migració des de les seves costes. “Taponar” la 
frontera líbia sense solucionar el problema de fons suposarà 
que milers de persones es veuran obligades a buscar altres 
rutes migratòries i, d’aquesta manera, exposar-se a greus 
riscos. En el desert del nord de l’Àfrica, centenars de persones 
estan arriscant la vida i sofrint terribles abusos per part 
de màfies i traficants. La resposta d’Europa continua sent 
blindar les seves fronteres. Hem denunciat aquesta situació i 
continuarem fent-ho. 

SUPORTS FAMOSOS
L’actor mexicà Gael García Bernal i altres 
personalitats del món de l’espectacle 
han donat suport a la nostra campanya. 
Pots veure’n els vídeos, on posen veu a 
refugiats, en el canal de YouTube d’Oxfam 
Intermón.

Més informació a:
bit.ly/BuscantRefugi

A Espanya

NIGÈRIA REP. CEnTREAFRiCAnA

IRAQ

SÈRbiA

iTàLiA

JORDàniA

SíRiALíbAn

MACEDÒniA

Països on treballa Oxfam.
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INNOVACIÓ QUE 
SALVA VIDES
a Oxfam no deixem d’innovar 
per assegurar l’accés a l’aigua i 
la sanitat allà on calgui. El lloc, 
la cultura, les circumstàncies, 
l’edat i el gènere són algunes 
de les raons per les quals una 
mateixa solució no és vàlida en 
tots els casos. El nostre afany per 
adaptar-nos i continuar millorant 
ens ha convertit en pioners i 
referents en aquesta matèria.  
Text: Oxfam Intermón

OXFAM En ACCiÓ

uan més de 650 milions de 
persones no tenen accés directe 
a aigua potable i 3,5 milions de 
persones moren cada any per 
manca de sanejament, a causa de 

malalties com el còlera, la disenteria o el tifus, 
cal posar-hi imaginació per aconseguir que 
una cosa tan simple, i que molts considerem 
òbvia, com és tenir aigua i higiene, pugui 
arribar a tothom.

A Oxfam treballem de forma innovadora per 
facilitar aigua, higiene i sanejament des dels 
anys seixanta, i som pioners en aquest àmbit. 
Això ens ha atorgat autoritat i el reconeixement 
per part d’altres organitzacions i dels governs 
amb els quals hem treballat, de manera que 
cada vegada hi ha més gent que confia en 
nosaltres. Gràcies a la nostra feina, més de 
5,4 milions de persones s’han beneficiat, entre 
els anys 2015 i 2016, d’algun dels programes que 
impulsem per millorar les condicions sanitàries 
i d’higiene de les poblacions més vulnerables o 
en situació d’emergència.

Més informació a:
water.oxfam.org.uk/es/home-es

 En els camps de refugiats, on no hi ha il·luminació a la nit i les dones 
tenen por d’anar al lavabo quan ja és fosc, la tecnologia de les cel·les 
biocombustibles podria ser una solució única amb veritable potencial per 
transformar les latrines dels camps de refugiats en llocs més segurs i 
il·luminats.

A Oxfam treballem des del 2014 al costat d’un catedràtic de la Universitat de 
Glasgow en el projecte “Urine-tricity” per generar, a partir de l’orina, l’energia 
suficient per encendre una bombeta. De moment, aquesta tecnologia fa 
possible il·luminar l’interior de les instal·lacions de sanejament, la qual cosa ja 
és un progrés molt important, però encara ens queda el repte de proporcionar 
il·luminació també fora de les instal·lacions.

El que fa que les dones se sentin més segures en aquest tipus d’entorns no és 
la il·luminació de només aquestes zones, sinó la de tot el campament. Per això, 
plantegem la necessitat d’il·luminar un radi de com a mínim sis metres respecte 
a les latrines generadores d’energia. Amb el suport econòmic de la Fundació 
Bill i Melinda Gates, esperem que la Universitat West of England desenvolupi 
aviat aquesta tecnologia i que a partir d’aquest any siguem capaços 
d’il·luminar d’aquesta manera zones exteriors en els nostres projectes pilot en 
barris marginals de Sierra Leone, en un campament de refugiats de l’Àfrica i 
possiblement també a Bangla Desh.

L’orina com a generador 
d’energia elèctrica

La tecnologia pee-power podrà il·luminar llocs foscos dels camps de refugiats, 
especialment els més perillosos per a les dones.
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 En algunes àrees rurals del Níger, on 
el sòl rocós fa difícil arribar a les aigües 
subterrànies i on només una de cada dues 
persones té accés a l’aigua potable, 
beure aigua del riu, de mala qualitat, és 
l’única opció. El riu Níger, per exemple, 
porta moltes malalties que es transmeten 
a través de l’aigua, la qual cosa provoca 
problemes de salut en les comunitats 
locals. Per això, els nostres experts estan 
provant en petites localitats com Sinder i 
Tillaberi un sistema que permet filtrar 
l’aigua dels rius i estanys amb sorra local, 
amb la finalitat d’eliminar els patògens 
perillosos que conté i transformar-la així 
en aigua potable.

Aquesta tècnica ja es feia servir fa 
temps. Els filtres anteriors, però, van 
caure en desús perquè depenien del fet 
que la gent local bombés l’aigua en un 
tanc d’emmagatzematge. Com que no 
era possible fer-ho regularment, el flux 
d’aigua era intermitent i la qualitat era 

pobra. Els experts d’Oxfam han solucionat 
el problema agregant-hi un panell solar 
que durant el dia genera l’electricitat 
necessària per bombar l’aigua i omplir així 
el tanc.

Aquestes innovacions ja han assolit un 
èxit extraordinari i tenen el potencial de 
canviar la vida de desenes de milers de 
persones a tot el món. A més, aquest 
sistema de filtració utilitza materials i 
mà d’obra locals i en la seva instal·lació 
i manteniment no es necessiten tècnics 
altament qualificats.

Filtres de sorra naturals  
per obtenir aigua neta

La filtració lenta de la sorra permet que una aigua com aquesta es pugui beure amb seguretat.
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Aquestes innovacions tenen 
el potencial de canviar la 
vida de desenes de milers de 
persones a tot el món
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 El brot d’ebola de l’any passat va 
demostrar la importància de disposar de 
mesures per a la prevenció i el control 
d’infeccions en els centres de salut de 
Sierra Leone. I també va servir per 
detectar-hi punts febles (per exemple, 
l’accés als agents desinfectants, com ara 
el clor). 

El clor es fa servir com un desinfectant 
multiusos eficaç i acostuma a ser ben 
tolerat per les persones, però l’accés a 
aquesta solució és un repte important, 
especialment a les zones rurals. Davant 
la possibilitat real que es pogués donar 
un altre brot important, el desembre del 
2015 vam endegar un projecte pilot en deu 
centres de salut, en col·laboració amb 
UNICEF i el seu soci comercial, PATH.

Generar clor amb l’energia del sol

Proporcionem kits que contenen els 
elements necessaris perquè, gràcies a 
l’energia solar, es produeixi clor a través 
de l’electròlisi de l’aigua. Aquests kits, 
llestos per fer-los servir, aconsegueixen les 
concentracions exactes amb més fiabilitat 
i en volums més grans i resulten més fàcils 
d’utilitzar que altres sistemes. En definitiva, 
és un mètode eficient, fiable i rendible 
que permetrà salvar moltes vides en altres 
situacions de crisi, més enllà de la que es 
va viure amb el recent brot d’ebola.

És un mètode eficient, fiable 
i rendible que permetrà 
salvar moltes vides en altres 
situacions de crisi
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Sistema d’aigua 
clorada a Lakka 
(Sierra Leone).
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 Podrien ser uns simples cucs de 
terra una solució duradora per al 
sanejament en els camps de 
refugiats? A Oxfam creiem que sí.

Per a moltes persones, un vàter 
o latrina és simplement un forat 
cavat al terra. I, encara que a 
molts llocs sigui possible disposar 
de sistemes de clavegueram o 
cavar nous forats, a altres llocs, 
com ara els campaments als 
quals solen desplaçar-se les 
persones afectades en situacions 
d’emergència, resulta un veritable 
problema que aquests forats 
s’omplin.

Des d’Oxfam hi hem trobat una 
solució. Els cucs tigre, col·locats 
en pous amb grava, encenalls de 
fusta i una mica d’aigua, poden 
digerir els residus de les latrines 
i, d’aquesta manera, reduir-ne el 
volum i allargar-ne la vida útil. De 
fet, encara no ha estat necessari 
buidar les primeres latrines que 
vam instal·lar a Libèria l’any 2013 
amb aquest sistema. D’aleshores 
ençà, hem implementat més de 
1.200 tiger toilets en altres països, i 
hem servit d’inspiració perquè altres 
organitzacions facin el mateix.

Els cucs tigre,  
una solució sorprenent

Els cucs tigre poden convertir els residus de les latrines en fertilitzants útils.

Així és una latrina 
amb cucs tigre
Sostre: planxa de zinc

Estructura i dipòsit 
construïts amb 
blocs de ciment
(40 x 20 x 20 cm)

40 cm de pedra

10 cm 
d’encenalls 

de fusta 10 cm  
de sorra

Porta: fulla de 
zinc, marc de 
metall

Graons fins als 
40 cm d’altura

Base de 40 cm

Vàter
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EMPRESES QUE 
CANVIEN VIDES
Toma la Miel és una empresa situada a la zona de Los Yungas (Bolívia) a la qual Oxfam Intermón 
dona suport tècnicament i econòmicament a través del programa “Empreses que canvien vides” 
(ECV), que permet millorar la vida de les comunitats rurals. Aquesta empresa ja està canviant vides 
assessorant els productors de mel de la zona per tal que disposin d’un mitjà de vida més estable. 
“Tinc ja sis caixes d’abelles però ens cal capacitació; quan necessitem suport, els truquem a ells”, 
explica Froilán Quispe, un apicultor que produeix mel per a Toma la Miel. Ara ell i la seva família 
obtenen uns ingressos més estables. Text: Itxaso Ferreras (Aliances Estratègiques d’Oxfam Intermón)

OXFAM En XARXA

A quest és només un exemple 
del que estem aconseguint. 
Promovem la creació i el 
desenvolupament d’empreses 

rurals liderades per les mateixes 
comunitats en països de l’oest de l’Àfrica 
i de l’Amèrica Llatina. Busquem dones 
que liderin un negoci local i, d’aquesta 
manera, millorin les seves condicions de 
vida, les de les seves famílies i les de les 
comunitats locals.

“La funció social consisteix a transformar 
la visió que tenen les dones d’elles 
mateixes i del seu propi potencial. 
A l’Àfrica hi ha factors socials i 

culturals que impedeixen a les dones 
desenvolupar-se, expressar-se i 
participar en la vida de la comunitat. 
Mitjançant el treball que fem aquí, podem 
formar les dones per impulsar aquest 
canvi que transformarà les seves vides”, 
ens explica Mathieu Kabore, responsable 
del programa d’Oxfam Intermón a Burkina 
Faso.

ECV és un programa pioner en el món 
de la cooperació, on els donants 
formen part del canvi implicant-se en 
la selecció i el seguiment d’empreses 
que generaran riquesa i llocs de treball 
en les comunitats. Hem enriquit la 

proposta incorporant-hi un enfocament 
empresarial. De fet, podríem dir que 
es troba en un punt intermedi entre la 
cooperació tradicional i l’anomenada 
inversió d’impacte.

“El programa ens permet conèixer de 
prop els beneficiaris de les nostres 
donacions, però sobretot ens apropa a 
la seva realitat i ens permet acompanyar 
aquestes emprenedores per millorar 
l’impacte del seu negoci en la vida de les 
persones de les seves comunitats rurals”, 
explica Ezequiel Giró Amigó, un dels 
donants d’ECV.

Impulsant  
el canvi
Durant el primer any i mig 
de funcionament, a través 
del programa “Empreses 
que canvien vides” hem 
analitzat 45 negocis rurals 
i hem seleccionat set 
empreses a Mauritània, 
Burkina Faso, Bolívia i el 
Paraguai.

MAURiTàniA

LA SiRÈnE
Professionalització d’una 
empresa de transformació de 
productes pesquers 

bURKinA FASO 

GIP-RIZ 
Creació d’una 
comercialitzadora d’arròs

bOLíviA

ACUAPEz
Integració vertical d’un negoci 
de piscicultura 
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 L’empresa Toma la Miel està 
liderada per un matrimoni, Beatriz 
Manzano i Rubén Pacheco, que es 
dediquen a la producció i 
comercialització de la mel a la zona de 
Los Yungas (Bolívia). “Ara no som 
només productors, sinó que som 
venedors del producte”, explica el 
Rubén.

L’empresa adquireix mel de petits 
productors en una zona amb una forta 
dependència del mercat internacional 
del cafè. La comercialització local 
de la mel permet als productors 
diversificar els seus ingressos 
perquè siguin més estables i menys 
dependents d’un mercat tan variable 
com és el del cafè. De fet, avui dia 
Bolívia compra mel a altres països per 
al consum local; és un mercat amb 
potencial de creixement.

Toma la Miel ha rebut el suport directe 
de dos assessors sènior d’ESADE. 
Merche de Hériz, assessora voluntària 
i sòcia d’Oxfam Intermón, ha visitat 
l’empresa i s’encarrega de fer-ne el 
seguiment. “El Rubén és un home molt 
expert, que assessora els productors 
dels voltants perquè puguin produir i 
vendre més mel i de millor qualitat. El 
matrimoni emprenedor ja disposa de 
120 productors als quals els compra 
la mel i n’ha identificat 50 més per a 
la propera temporada apícola”, ens 
explica.

L’empresa donarà a conèixer la mel 
dels productors locals als quals 
assessora a través de la marca 
Toma la Miel, fet que enfortirà el 
desenvolupament socioeconòmic de 
la comunitat.

Toma la Miel

Més informació a: bit.ly/EmpresasQueCambianVidas
Contacte: Mariona González, responsable d’Aliances Estratègiques | marionagonzalez@OxfamIntermon.org | Tel.: 93 214 75 59

D’una banda, tenim un grup de 
col·laboradors molt implicats amb Oxfam 
Intermón, així com amb una xarxa de 
suport que assessora per a aquests nous 
negocis. Per exemple, l’escola de negocis 
ESADE proporciona assistència tècnica 
a les persones que lideren aquestes 
empreses rurals. A més, comptem amb 
aliats financers locals i vivers d’empreses, 
és a dir, organitzacions dissenyades per 
accelerar el creixement dels projectes 
emprenedors i assegurar-ne l’èxit. 

D’altra banda, el programa disposa d’un 
comitè d’inversió, format per analistes 
externs a Oxfam Intermón, voluntaris 
que examinen possibles noves empreses 
a les quals donar suport, que avaluen 
el risc i el potencial de cada proposta i 
que ofereixen recomanacions al consell 
assessor. Així mateix, totes les empreses 
rurals es beneficien del suport de 
personal especialitzat internacional 
i regional, que aborda temes com el 
desenvolupament empresarial, els riscos 
mediambientals o la igualtat de gènere, 
a més de col·laborar en els processos de 
supervisió i avaluació.

bOLíviA

MIEL GUARANÍ́
Creació d’una 
comercialitzadora de mel 

bOLiviA

TOMA LA MiEL
Mel i subproductes

PARAGUAI

SAn PEDRO ii
Horticultura i lactis

PARAGUAI

VÍA FÉRREA
Serveis agropecuaris

Promovem la creació i el 
desenvolupament d’empreses 
liderades per les mateixes 
comunitats, cosa que permet 
a les famílies tenir accés a 
ingressos estables 
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TAnzàniA

SOBREVIURE I 
RECUPERAR LA 
DIGNITAT EN 
UN CAMP DE 
REFUGIATS
a la vora del llac Tanganyika, a 
Tanzània, donem suport a milers de 
persones que han fugit de la violència 
per tirar endavant i començar una 
nova vida. a més d’instal·lar-hi en els 
primers moments sistemes d’aigua 
indispensables per a la supervivència, 
donem suport a les persones amb 
formació perquè puguin aconseguir 
ingressos i millorar les seves vides. 
Text: Belén de la Banda, periodista del  

Departament de Comunicació

Un grup de persones d’un 
centre de distribució 
d’Oxfam en el camp de 
refugiats de Nyarugusu.
© amy Christian / Oxfam
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A questa és la 
història d’una 
dona valenta: 
una mare que va 

fugir desesperadament de la 
violència del país per protegir 
el seu nadó quan encara no 
havia nascut. Va caminar, 
embarassada, dia i nit, a través 
d’un terreny dur i perillós, des 
del seu poble, a Burundi, fins a 
arribar al camp de refugiats de 
Nduta, a Tanzània. El seu nom 
és Godeberite.

Amb la idea de deixar enrere 
el conflicte que amenaçava 
la seva vida, la Godeberite 
va fer front a tota mena de 
perills, a riscos inimaginables, 
a l’esgotament, a un gran mal 
psicològic. Arribar a un camp 
de refugiats era la seva única 
esperança per poder sobreviure.

I finalment ho va aconseguir, 
i va aconseguir també 
donar a llum el seu nadó. 
Afortunadament, el Victor va 

néixer bé. Però la vida és difícil 
en un camp de refugiats, i més 
quan el temps passa i no hi 
ha respostes. Amb només una 
mica de menjar cada dia, sense 
ingressos, sense formació, 
sense feina..., la vida de la 
Godeberite, com la de més de 
55.000 persones refugiades a 
Nduta, és terriblement dura. 
I el seu futur, molt incert. El 
camp està en els límits de la 
seva capacitat, cada vegada 
hi arriben més persones i 
les racions d’aliments de 
subsistència amb prou feines 
serveixen per sobreviure. 

“Quan vaig arribar aquí, estant 
embarassada, la situació no era 

gens bona per a mi; únicament 
ens podien donar blat de moro 
o mongetes per menjar, la 
dieta no era equilibrada. A les 
dones embarassades també 
ens donaven llet, però com que 
tot estava obert, de vegades 
me la robaven”, ens explica. 
“El problema més gran que 
tenim actualment en el camp 
és la manca d’ingressos: no 
podem comprar el menjar que 
volem. Acabem menjant tan 
sols el que ens poden donar: 
mongetes, farina de blat de 
moro i pèsols. I sovint amb 
això no n’hi ha prou.” Una veïna 
del camp explica com s’han 
d’organitzar amb els aliments: 
“Com a família, et donen una 
ració que se suposa que t’ha 
de durar un mes però que al 
cap de dues setmanes ja s’ha 
consumit. Quan et quedes cinc 
dies sense menjar, ho passes 
molt malament”.

L’abril del 2015, a causa 
dels enfrontaments i 

l’agitació a Burundi, més de 
50.000 persones van creuar la 
frontera i van entrar a Tanzània. 
La majoria van ser acollides 
en el camp de refugiats de 
Nyarugusu, prop del llac 
Tanganyika, on ja s’havien 
congregat 65.000 refugiats 
de la República Democràtica 
del Congo al llarg de més de 
vint anys. La manca d’espai va 
obligar a obrir un nou camp, 
anomenat Nduta, que es va 
començar a habitar l’octubre 
del 2015 i que actualment 
acull 55.000 refugiats. Ara, 
un nou camp, Mtendeli, acull 
més refugiats que arriben des 
de Burundi, el Congo i altres 
països de la zona.

Davant una situació tan 
complicada, Oxfam està 
desenvolupant un intens 
treball en els camps de 
Nyarugusu i Nduta. Hi 
treballem juntament amb 
una organització tanzana de 
gran experiència anomenada 

La godeberite recull aigua en un dels punts que Oxfam va instal·lar en el campament de refugiats de Nduta.

Petits negocis de 
forneria i sastreria 
ajuden les famílies 
a tirar endavant i 
alimentar-se millor
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TWESA (Tanzania Water and 
Environmental Sanitation), 
en el naixement de la qual 
vam col·laborar durant una 
crisi anterior, l’any 1997. 
El treball que fem plegats 
inclou la provisió de totes 
les instal·lacions d’aigua i 
sanejament i la promoció 
de mesures d’higiene, 
amb les quals arribem a 
137.000 persones. A més, 
hi facilitem programes 
d’alimentació d’emergència 
i mitjans de vida per a les 
persones més vulnerables. 

Hi hem perforat pous. 
Hi hem instal·lat grans 
infraestructures de purificació 
per tractar l’aigua del riu, 
dipòsits d’aigua, centenars de 
bases d’aixetes i safareigs. 
També hem posat sanitaris 
i banys per a cada quatre 
famílies, per impedir-hi la 
propagació de malalties. 
I continuem repartint kits 
d’higiene i neteja ambiental, 

organitzant formacions 
d’acondiciament i instal·lant 
latrines adequades per als 
nens. 

Però és difícil mantenir 
l’esperança amb l’estómac 
buit. Per a les mares recents, 
com és el cas de la Godeberite, 
la manca d’aliments pot portar 
a la malnutrició i a la fam. I, 
sense nutrients vitals, els nens 
s’exposen a malalties i retards 
en el desenvolupament. 

Per això, en llocs com Nduta 
fem moltes més coses que 
proporcionar-hi l’aigua i el 
sanejament vitals per a la 
supervivència. La nostra 
feina ajuda les comunitats 
refugiades a ser més 
independents aprofitant els 
coneixements que ja tenen 
o oferint-los formació per tal 
que les persones que ja fa 
un temps que són al camp 
puguin generar ingressos 
per si mateixes. És un 

enfocament de treball que 
ja ha donat bons resultats 
en molts altres indrets arreu 
del món. Quan les persones 
poden aconseguir diners per 
alimentar les seves famílies, 
van guanyant independència 
progressivament i recuperen el 
sentit de la utilitat vital.

És el cas de l’Aline, una altra 
mare refugiada, que en el 
camp de Nyarugusu ha après 
tècniques bàsiques de forneria 
en un grup que rep el suport 
d’Oxfam. “Ens van ensenyar a 
fer-ho tot. Jo abans en sabia 
molt poques coses, dels forns 
de pa. Però al cap d’un temps, 
vam començar a guanyar diners 
i vam obtenir beneficis. Ens va 
fer molt felices”. A més, s’han 
format llaços d’amistat i ajuda 
mútua entre les dones que han 
participat en aquesta formació: 
“Ens donem esperança les unes 
a les altres”, diu l’Aline. “Tinc 
altres amigues en el camp, 
però les dones del forn són les 
meves amigues més properes”, 
afirma amb seguretat.

Donar possibilitats a dones 
com la Godeberite i l’Aline 
suposa un canvi important 
en les seves vides; permet 
que les seves famílies visquin 
millor i els torna una mica de 
dignitat. “Em vaig gastar els 
diners al mercat. Vaig comprar 
unes quantes coses per als 
nens i una mica de menjar. Des 
d’aquell dia vam poder menjar 
coses diferents i això va ser 
una gran alegria per als nens”, 
explica l’Aline.

L’Aline va arribar al camp el 
maig del 2015. És la segona 
vegada que ha hagut de fugir 
de Burundi. “Vam venir de nit. 
Ens van donar menjar, dues 
mantes i una petita tenda 
per a set persones. Feia fred, 
però com a refugiats ja ens hi 
hem acostumat. Durant tres 

mesos vam estar en un refugi 
massiu, dormint en estoretes. 
Era difícil canviar-se, no teníem 
cap mena d’intimitat. Ens feia 
por sortir a la nit si no era amb 
companyia, perquè ens van dir 
que hi havia hagut violacions.” 
Gràcies a una reubicació en el 
camp i al fet de poder treballar, 
la seva vida ha canviat molt 
últimament.

El treball que duem a terme 
oferint-hi mitjans de vida 
sostenible és fonamental per a 
les persones més vulnerables, 
que veuen que la seva situació 
podria esdevenir permanent. 
Inclou la distribució de cuines 
eficients i la transferència de 
fons incondicionals mitjançant 
un sistema equitatiu, i s’hi 
estan organitzant nombroses 
activitats de generació 
d’ingressos; per exemple, 
s’aprofiten les capacitats de les 
persones perquè desenvolupin 
treballs d’apicultura, 
criança d’animals, forneria, 
sastreria, etc. Així mateix, s’hi 
desenvolupen projectes de 
millora de les infraestructures 
del camp i de protecció del 
medi ambient: construcció de 
desguassos, millora de vies, 
plantació d’arbres...

El repte continua. Cada dia 
arriben als camps uns cent 
refugiats i es crea més pressió 
sobre els seus serveis i 
instal·lacions. El que s’havia 
pensat com a instal·lacions 
provisionals encara és 
necessari i insuficient. La 
intensitat i repetició dels 
conflictes a l’altra banda de 
la frontera ens fa témer que 
la situació es pugui allargar 
massa, i fins i tot esdevenir 
permanent, per a moltes de les 
persones que la sofreixen. Per 
això, ens cal mantenir el suport 
per tal de donar una resposta 
vital a aquestes persones 
que, després de perdre-ho 
tot, després de deixar la seva 
vida enrere, volen continuar 
treballant, necessiten 
continuar vivint. Persones com 
la Godeberite, com l’Aline i com 
els seus nadons. Perquè puguin 
deixar enrere un passat de 
sofriment i començar a afrontar, 
amb esperança, el futur.

50.000 persones que 
han fugit de Burundi 
miren de sobreviure  
a prop de la frontera 
de Tanzània

©
 P

hi
l M

oo
re

 /
 O

xf
am

21Revista Oxfam Intermón  |  Maig 2017  |  tanzània  |



LLAC TXAD

EL COST HUMÀ 
DEL CONFLICTE DE 
BOKO HARAM AL 
LLAC TXAD
La guerra implica un immens i desconegut patiment per a milions de persones en una regió que 
ja es considerava una de les més pobres del món, i ha provocat la crisi humanitària més greu 
del moment a l’Àfrica. Onze milions de persones necessiten ajut urgent. Set milions d’aquestes 
persones s’estan quedant sense aliments i hi ha més de dos milions i mig de desplaçats en 
quatre països. Vides arruïnades per una crisi que requereix una mobilització urgent de tothom.  
A Oxfam treballem en tres dels països afectats. 
Text: María José Agejas, periodista del Departament de Comunicació

F ugir del teu poble amb sis fills 
(el més gran, de dotze anys) 
sense poder enterrar el teu 
marit després de veure com 

l’assassinen. Això li va passar a una dona 
que es diu Zarah Isa. Però no és un cas 
aïllat: moltes altres persones han patit 
vivències semblants en la conca del llac 
Txad.

Durant un mes, la Zarah i els seus fills van 
sobreviure al bosc, menjant restes que 
els donava la gent dels pobles i bevent 
aigua de rierols molt sovint contaminats. 
Finalment, van arribar a Maidiguri, una 
ciutat de dos milions d’habitants del 
nord-est de Nigèria considerada bressol 
de Boko Haram. Allà comparteixen amb 
altres víctimes de la guerra una habitació 
amb un sostre foradat. Per poder pagar 
el lloguer, el fill gran ven aigua al carrer. 
Quan ningú no li’n compra, la Zarah envia 
altres dels seus nens a demanar almoina. 
Ella ha intentat treballar, però ja té 
50 anys i ningú no la vol contractar. 

La Zarah i els seus fills mengen (poc) 
dues vegades al dia. Només farina de 
blat de moro, perquè no tenen diners 
per comprar verdura o carn. A ella li dol 

veure com passen gana i recorda com 
un somni la seva vida passada: la família 
tenia una casa en propietat, la Zarah i el 
seu marit conreaven la terra i ella recollia 
i venia llenya per treure’s uns diners 
extres. Una vida simple, sacrificada, però 
incomparablement millor que l’actual. 

El conflicte del llac Txad, causat per 
l’expansió del grup Boko Haram i la 
consegüent resposta militar, afecta 
ara mateix quatre països: el Níger, 
Nigèria, el Txad i el Camerun. Més de dos 
milions i mig de persones han hagut de 
fugir de casa seva i més de set milions 
passen gana. Tan sols a Nigèria hi ha 
450.000 nens malnodrits les vides dels 
quals estan en perill. Es creu que un de 
cada cinc nens sofreix malnutrició aguda 
severa i perdrà la vida a causa d’això. 

Moltes dones comercien amb els seus 
cossos com a única manera de poder 
alimentar els seus fills.

Es tracta d’una crisi immensa, que afecta 
d’una manera o una altra els 20 milions 
de persones que habiten la conca del 
llac. A moltes de les víctimes ni tan sols 
els arriba l’ajut, per falta de fons o per 
la situació d’inseguretat i la violència. 
Els atacs suïcides es multipliquen en les 
ciutats i en els camps de refugiats, com 
també els abusos dels drets humans. 

Hi ha més de dos milions i 
mig de persones que han 
hagut de fugir de casa seva, 
i més de set milions que 
passen gana
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Zarah isa va perdre el seu marit i va haver de 
fugir del seu poble juntament amb els seus  
sis fills.
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Les operacions militars han empitjorat 
la situació d’aquestes persones, que ja 
eren considerades una de les poblacions 
més pobres del món. Pobles sencers 
abandonen els camps de conreu per 
instal·lar-se en llocs que ni tan sols 
disposen dels serveis més bàsics, com 
ara l’aigua, ni amb formes possibles de 
guanyar-se la vida. La pesca es prohibeix, 
la circulació amb moto també, les rutes 
de comerç i les fronteres es tanquen..., i 
tot això ofega l’economia local. 

Són ja vuit anys de conflicte que impliquen 
també greus violacions dels drets humans: 
violència sexual contra dones i nenes 
(comesa per membres de totes les parts 
del conflicte), reclutament forçós per 
part de Boko Haram (incloent-hi el de 
nens i nenes, que en alguns casos són 
obligats a cometre atacs suïcides), grups 

d’autodefensa que també recluten infants, 
milers de detencions en condicions 
inhumanes de persones sospitoses de 
pertànyer a Boko Haram a Nigèria... Segons 
Amnistia Internacional, 7.000 homes i joves 
poden haver mort sota custòdia militar tan 
sols a Nigèria. 

Oxfam treballa en tres dels països 
afectats: Nigèria, el Níger i el Txad. A Nigèria 
subministrem aliments, aigua neta, dutxes 
i sanitaris, a més de promoure-hi la higiene 
per prevenir malalties. Tenim grups de 
protecció en els quals informem les dones 
sobre què fer i on obtenir ajuda en cas 
de violència o explotació sexual. També 
distribuïm utensilis de cuina entre les 
persones desplaçades que han fugit sense 
res, i donem llavors i eines als agricultors i 
petits comerciants. 

Al Níger, treballem a Diffa, la regió més 
pobra del món, ofegada ara per les 
restriccions imposades per l’exèrcit a la 
pesca i al comerç del pebrot vermell, en 
privar els seus habitants de l’accés al llac 
i a les terres de conreu. Allà construïm i 
rehabilitem pous per proveir-los d’aigua 
neta i els proporcionem aliments i estris 
de cuina.

Al Txad, finalment, ajudem els desplaçats 
i refugiats amb lones, aigua potable i 
sanejament. 

Però cal reconèixer-ho: ni amb la 
immensa solidaritat local ni amb l’ajut 
de les organitzacions internacionals i 
les agències de l’ONU n’hi ha prou. La 
mobilització ha de ser molt més gran 
perquè hi ha milions de vides en perill. Per 
això, des d’Oxfam estem intentant trencar 
el silenci que hi ha sobre aquesta crisi i 
aconseguir que el tema arribi a l’opinió 
pública. Volem recaptar fons per salvar 
vides, i necessitem que la ciutadania, 
el Govern, les comunitats autònomes, 
els ajuntaments i qualsevol altra entitat 
contribueixin a alleujar el sofriment 
d’aquestes persones. El treball sobre 
el terreny és complicat per a les ONG 
per la violència i la dificultat d’accedir a 
les regions més necessitades. Lluitem 
perquè, al més aviat possible, ningú 
no hagi de morir per falta de fons per 
socórrer-lo.

Més informació a:
www.OxfamIntermon.org/llac-txad

Víctimes del conflicte que va començar a Nigèria fa vuit anys entre Boko Haram i els militars.

A moltes de les víctimes ni 
tan sols els arriba l’ajut, 
per falta de fons o per la 
situació d’inseguretat i la 
violència
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PERSOnES OXFAM

La República Centreafricana està immersa en 
una greu crisi humanitària des del desembre 
del 2013. a més, és el país que acumula més 
incidents de seguretat contra els treballadors 
humanitaris. El personal local és clau per fer 
arribar l’ajuda als qui més ho necessiten. Text: Júlia 

Serramitjana, oficial de mitjans a la República Centreafricana

UN DIA EN UN 
DELS PAÏSOS  
MÉS PERILLOSOS 
DEL MÓN

S ón les 5 del matí. Sona 
el despertador. Agafo 
la motxilla i surto 
cap a l’aeroport. En 

el diminut aeroport de Bangui 
em trobo amb Samba Monges, 
centreafricà, membre de 
l’equip d’Oxfam al país. Aquí 
treballem 180 persones, trenta 
de les quals procedeixen 
d’altres països, principalment 
africans. També ens 
acompanya un periodista 
nord-americà que acaba 
d’arribar al país i al qual hem 
convençut perquè vingui a 
filmar el que està passant.

Avui sortim cap a Bria, a l’est 
del país, una de les poblacions 
més remotes i oblidades, 
on hi ha hagut recentment 
enfrontaments entre grups 
armats que han provocat el 
desplaçament de més de 
3.000 persones.

El petit avió de les Nacions 
Unides amb el qual ens 
desplacem aterra a l’aeroport 

després d’una hora de vol que 
hem aprofitat per preparar la 
nostra missió: entrevistes, 
visites i qüestionaris. Allà ens 
rep l’Harouna, el cap de base 
en aquest moment, juntament 
amb la Sadia, que treballa com 
a mobilitzadora comunitària 
d’Oxfam a Bria i que ens 
acompanyarà a fer el nostre 
treball.

Deixem l’aeroport i passem pel 
mercat de Bria. La meitat de 
les botigues estan tancades. 
És un mal senyal. Els meus 
companys centreafricans 
m’han ensenyat a calibrar 
la situació de seguretat en 
funció de l’activitat dels 
comerços. I és que el mercat 
és un indicador molt clar de 
quan cal estar alerta.

Arribem a la base d’Oxfam. 
Primer de tot, toca fer una 
reunió de seguretat. Després 
dels enfrontaments, la 
situació s’ha calmat però cal 
prendre totes les precaucions 

possibles: informar 
constantment dels nostres 
moviments i no sortir de la 
zona de seguretat. Els grups 
armats continuen a la ciutat 
i han ocupat diversos edificis 
públics, entre els quals 
l’Ajuntament i la comissaria.

A mig matí estem llestos per 
acompanyar l’equip. Amb la 
pick-up arribem al camp de 
desplaçats que de manera 

provisional acull gairebé 
3.000 persones que van fugir 
de les seves llars al costat 
de la base de la MINUSCA, la 
missió de pau de les Nacions 
Unides. Hi hem instal·lat 
latrines, un dipòsit d’aigua i 
diversos punts d’aigua. “La 
gent va fugir de casa i aquí 
estem intentant cobrir les 
seves necessitats bàsiques”, 
ens explica la Sadia, que 
coneix la majoria de les 
persones que hi ha aquí.

En l’imaginari col·lectiu preval 
la imatge de l’humanitari blanc 
amb cabell llarg i descurat, 
botes de muntanya i pantalons 
de color caqui d’estil safari. 
Però la realitat no és pas així. 
La majoria dels humanitaris 
són personal local, homes 
i dones que fan una feina 
sorprenent pel bé del seu país.

El personal local esdevé 
fonamental per tal que 
puguem dur a terme les 
nostres missions, sobretot 

“Cada dia és un repte. 
Les necessitats 
humanitàries 
són enormes i 
contínuament tenim 
problemes per accedir 
a les zones més 
necessitades. Però 
ho hem de fer”
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als països amb contextos 
difícils, com és el cas de la 
República Centreafricana. Són 
ells i elles els que coneixen els 
barris, la gent, les dinàmiques, 
i els que accedeixen a la 
informació de primera mà. 
També són ells i elles els que 
assumeixen molts dels riscos 
sobre el terreny per fer arribar 
l’ajuda a les poblacions més 
necessitades en un entorn 
molt difícil, tant físicament 
com emocionalment. “Conec 
una dona que ha perdut tot 
el que tenia. Podem anar a 
veure-la i entrevistar-la”, 
em diu la Sadia. Si no fos per 
ella, accedir a aquest tipus 
d’informació seria gairebé 
impossible.

Comença a fer-se fosc i hem 
de tornar a la base; a aquestes 
hores els carrers no són gens 
segurs. De tornada amb el 
cotxe d’Oxfam, veiem que 
encara hi ha gent armada als 
carrers. És l’amenaça constant 
amb què viuen la població i 

el personal humanitari de la 
República Centreafricana. 

“Cada dia és un repte. Les 
necessitats humanitàries 
són enormes i contínuament 
tenim problemes per accedir a 
les zones més necessitades 
perquè sovint la presència de 
grups armats ens ho impedeix. 
No és fàcil treballar en aquest 
àmbit aquí, però ho hem de 
fer. Els nostres germans i 
germanes ens necessiten”, diu 
la Sadia.

A la base processem el 
material recollit: fotos, 
entrevistes, traduccions, 
preguntes que han quedat 
pendents. En Monges tradueix 
del sango (la llengua local) al 
francès i la Sadia ens aclareix 
tots els dubtes de context 
que tenim. Fantàstic treball 
en equip. Cau la nit. Demà 
continuarem.

 L’any passat, els treballadors humanitaris de la 
República Centreafricana es van veure involucrats en 
més de 365 incidents de seguretat (una mitjana d’un al 
dia), més que els registrats a Síria, l’Afganistan, l’Iraq i 
Somàlia. Els incidents incloïen robatoris, amenaces i 
agressions.

Els desafiaments de seguretat al país fan que sigui 
molt difícil per a aquests treballadors mantenir-se 
fora de perill i arribar a proporcionar la quantitat d’ajut 
necessària. Prop de 2,2 milions de persones, gairebé 
la meitat de la població, necessiten assistència 
humanitària.

L’any 2016, l’ONG de seguretat INSO va registrar un total 
de 27 ferits en atacs contra personal humanitari en 
aquest país, una quantitat superior a la de l’Afganistan, 
l’Iraq i Somàlia. Hi van perdre la vida cinc d’aquests 
treballadors.

Font: www.ngosafety.org

 La República Centreafricana és un dels països 
més pobres i alhora més oblidats del món. Fa anys 
que encadena una crisi rere una altra i la població en 
pateix les conseqüències.

Dos milions de persones tenen dificultats per 
trobar aliments suficients, el 65% de la població 
no pot accedir a aigua apta per al consum i més de 
800.000 persones s’han vist obligades a abandonar 
les seves llars i es troben desplaçades dins del 
mateix país o bé refugiades en països veïns.

Oxfam treballa a la República Centreafricana 
des de l’any 2014 amb projectes sobre seguretat 
alimentària, mitjans de vida, protecció i gènere, i 
aigua, sanejament i higiene a la capital (Bangui), Bria, 
Paoua i Batangafo. El seu suport arriba a més de 
300.000 persones.

Les xifres  
d’una crisi oblidada

Un incident  
de seguretat diari
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QUÈ HEM ACONSEGUIT

Sequeres, inundacions i ciclons recurrents posen en risc la supervivència de milions de persones 
als països més pobres. El canvi climàtic està afectant més els qui tenen menys recursos i menys 
capacitat per afrontar-ne els efectes, i a Oxfam intermón fa anys que som testimonis d’aquesta 
situació. Per això continuem treballant al costat de les poblacions més vulnerables, que pateixen 
les greus conseqüències d’un clima cada vegada més extrem i impredictible. 
Text: Yasmina Bona, periodista del Departament de Comunicació

REACCIONEM DAVANT 
ELS EFECTES DEL  
CANVI CLIMÀTIC

E ls desastres associats al canvi 
climàtic obliguen cada dia 
62.000 persones a abandonar 
casa seva i provoquen fams que 

s’eternitzen, inundacions que arrasen 
camps i habitatges, i huracans que 
arriben sense avisar i obliguen milions 
de persones a començar les seves vides 
des de zero. A Oxfam Intermón treballem 
en emergències sobtades provocades 
pels efectes del canvi climàtic i en el 
desenvolupament de les comunitats 
perquè siguin capaces d’adaptar-se i 
disposin dels recursos que necessiten 
per poder fer front a un clima extrem.

 A més d’actuar en emergències 
sobtades, des d’Oxfam Intermón treballem 
en projectes de llarg termini amb les 
comunitats més vulnerables per enfortir la 
seva resiliència enfront dels riscos del 
canvi climàtic. Són comunitats com les de 
Burkina Faso, un dels països més pobres 
del món, on el 80% de la població malviu 
del que aconsegueix fer créixer en els seus 
camps i on el clima extrem, protagonitzat 
per llargues sequeres i pluges violentes, 
està posant en perill la seva subsistència. 

Fa uns mesos explicàvem la greu situació 
que viu la població de Burkina Faso a 
través de la nostra campanya contra el 
canvi climàtic, amb la qual fem visible 
com els efectes d’una meteorologia 
extrema afecten més les persones més 
vulnerables, que són les que menys culpa 
tenen del canvi del clima. Mitjançant 
aquesta campanya, hem recollit 
signatures per exigir al Govern espanyol 
que deixi de donar excuses i aporti més 
fons per lluitar contra el canvi climàtic, 

i hem rebut donatius que ens permeten 
continuar duent a terme els programes 
de desenvolupament que tenim a Burkina 
Faso i augmentar la capacitat de la 
població per recuperar-se després dels 
possibles desastres relacionats amb el 
clima.

Més informació a: 
www.OxfamIntermon.org/climaipobresa

Adaptació a Burkina Faso

El clima extrem que assota Burkina Faso ha afectat els camps de sorgo i blat de moro on Fati 
marmoussa treballa diàriament.
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 El 4 d’octubre del 2016, l’huracà Matthew 
va devastar el sud-oest d’Haití i va deixar 
més de dos milions de persones afectades, 
de les quals 1,4 milions necessitaven ajut 
urgent. Tres mesos després de l’huracà, més 
de 800.000 persones continuen sofrint 
inseguretat alimentària per la pèrdua de 
cultius, reserves i llavors en una zona on 
més del 80% de la població depèn de 
l’agricultura. 

Oxfam Intermón treballa a Haití des de fa 
gairebé 40 anys i els nostres equips van 
ser allà des del primer moment per posar 
fora de perill les poblacions afectades i 
respondre a les necessitats més urgents.

L’huracà Matthew és una de les tempestes 
més grans que s’han registrat al Carib i va 
causar l’emergència humanitària més gran 
des que el país va sofrir el fort terratrèmol 
de l’any 2010, després del qual la població 
amb prou feines s’havia recuperat. A més, 
les inundacions provocades per l’huracà 
van arribar justament després d’un 

període de greus sequeres que havien 
limitat les collites. L’aigua va malmetre 
el 80% dels pocs cultius aconseguits, 
va ofegar la major part del bestiar i va 
destruir infraestructures imprescindibles. 
Unes conseqüències dramàtiques per 
a una població que subsisteix gràcies a 
l’agricultura i la ramaderia.

Haití s’enfronta a condicions climàtiques 
extremes i impredictibles. El problema 
principal de les catàstrofes de gran 
magnitud, com és el cas de la provocada 
per l’huracà Matthew, és la destrucció 
dels mitjans de vida de la població més 
vulnerable. Ara, després del treball 
més immediat fet per salvar vides, els 
esforços d’Oxfam sobre el terreny se 
centren a augmentar la resiliència de 
150.000 persones perquè siguin capaces 
de fer front a les possibles adversitats que 
puguin tenir lloc en el futur.

Més informació a:
www.OxfamIntermon.org/huracamatthew

 Una de les crisis de més 
abast vinculades a l’efecte del 
canvi climàtic és la que ha 
provocat El Niño. Encara que 
es tracta d’un fenomen cíclic, 
que es repeteix al cap d’uns 
anys, els seus efectes han 
estat especialment greus en 
el 2015 i el 2016, deixant 
60 milions de persones de 
l’Àfrica, l’Amèrica Central i 
l’Àsia en risc de patir fam, 
escassetat d’aigua o malalties 
per extremes sequeres, 
inundacions i altres efectes 
ocasionats pel canvi climàtic. 

A Oxfam, des del començament 
de la crisi, hem actuat en 
20 països, responent a les 

amenaces que suposa el clima 
extrem per a les poblacions 
amb menys recursos i 
treballant per tal d’evitar 
futurs impactes més severs. 
Concretament, ens hem ocupat 
de protegir els mitjans de 
subsistència de les persones 
per impulsar la producció local 
d’aliments, hem proporcionat 
diverses formes de 
transferència d’efectiu i hem 
ajudat els agricultors a protegir 
el bestiar i a aconseguir aigua 
en aquelles regions que han 
quedat afectades per la 
sequera. 

Un dels països més afectats 
per la sequera extrema és 

Etiòpia. En la nostra revista del 
mes de maig de l’any passat 
vam incloure un reportatge 
en el qual explicàvem 
detalladament la situació 
d’aquest país, on la falta de 
pluja ha provocat la pitjor 
crisi alimentària dels últims 
30 anys. Allà hem treballat al 
costat del Govern etíop i de la 
població local amb l’objectiu 
d’ajudar 777.000 persones. 
La nostra tasca s’ha centrat 
en tres de les àrees més 
afectades (la Regió Somali i 
els districtes d’Àfar i Oròmia), 
on hem distribuït aigua i 
aliments per al bestiar, hem 
reconstruït pous d’aigua i 
hem construït latrines per a 

prop de 9.000 persones que 
ara viuen en assentaments 
provisionals situats a prop de 
les fonts d’aigua.

La nostra resposta a aquesta 
greu crisi ha estat possible 
gràcies a la coordinació amb 
les diferents administracions 
etíops i amb el suport de les 
comunitats on treballem, 
així com a la col·laboració 
amb les diferents agències 
internacionals i ONG que 
treballen a la regió.

Més informació a:
bit.ly/crisiclimatica

Haití, després del pas de l’huracà Matthew

La crisi climàtica d’El Niño a Etiòpia

QUÈ FEM PER EVITAR QUE ELS EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC 
AFECTIN MÉS ELS QUI TENEN MENYS? 
•	 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 necessaris per a això.

20.000 PERSOnES 
HAn REbUT 
PASTiLLES 
POTAbiLiTzADORES

1.250 DIPÒSITS 
D’AIGUA HAN ESTAT 
REPARATS

11.000 PERSOnES 
HAn REbUT KiTS 
D’HIGIENE 

76.000 PERSONES 
HAn ESTAT ATESES

9.000 PERSOnES 
S’HAn bEnEFiCiAT 
DE MATERiAL PER A 
LA COnSTRUCCiÓ

30.500 PERSONES 
HAn REbUT 
MEnJAR DURAnT 
LA PRiMERA FASE 
DE L’EMERGÈNCIA
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EL CINEMA  
QUE ENS MOU 

OCi SOLiDARi

Quin millor pla d’oci que veure cinema, i si a més és social i de qualitat, encara millor. Des 
d’aquestes pàgines us volem apropar tres títols imprescindibles, que no us deixaran indiferents: 
Frágil equilibrio, District Zero i 9 días en Haití. En totes tres pel·lícules hi hem col·laborat 
activament, d’una manera o una altra, conscients de la poderosa capacitat del setè art per 
explicar històries, remoure consciències i transformar la realitat que ens envolta. És el cinema 
que ens mou! Text: María Herranz, periodista del Departament de Comunicació

Frágil equilibrio, Goya al millor documental
El documental Frágil equilibrio, 
que en els últims Premis 
Goya va obtenir el guardó de 
millor documental, presenta 
tres històries de vida, en tres 
continents, que parlen de 
problemes universals que 
afecten tota la humanitat. El 
film té un narrador de luxe: 
l’expresident de l’Uruguai José 
Mujica, que guia l’espectador 
al llarg d’aquesta reflexió 
sobre els problemes del món i 
sobre la possibilitat de canviar 
les estructures més grans des 
de les més petites. 

El director, Guillermo García 
López, ens transporta a un 
viatge a través de diverses 
cultures, llocs i societats que 
comparteixen els problemes 
relatius a la humanitat: dos 
executius japonesos a Tòquio 
que tenen una vida basada 
únicament en la feina; una 
comunitat subsahariana de 
la muntanya Gurugú, a la 
frontera entre Àfrica i Europa, 
que es juga la vida intentant 
arribar al Primer Món; i diverses 
famílies destrossades per 
la crisi i la pèrdua dels seus 
habitatges a Madrid.

Frágil equilibrio, que també 
va obtenir el premi al millor 
documental d’Espanya en la 
darrera edició del Festival 
Internacional de Cinema 
de Valladolid, és el primer 
llargmetratge de Guillermo 
García López, que amb el seu 
entusiasme va aconseguir 
contagiar tot l’equip de 
producció de Sintagma 
Films. El projecte es va 
començar a gestar l’any 2014, 
després d’aconseguir una 
de les poques entrevistes 
concedides per José Mujica, 
aleshores president de 
l’Uruguai. “Vaig escoltar 
amb deteniment les seves 
paraules. És un missatge que 
transcendeix les fronteres, 
que va més enllà de les 
situacions particulars, que 
posa en evidència problemes 
universals relatius a la 
humanitat sencera”, explica 
Guillermo García López.

És aquesta premissa 
vertebradora del film el que 
ha motivat que des d’Oxfam 
Intermón li haguem donat 
suport sota el paraigua del 
nostre projecte “El cinema 

que et mou”. En paraules del 
nostre director general, José 
María Vera, és “una pel·lícula 
inspiradora i poderosa que 
aborda temes tan crucials 
com la globalització, la 
desigualtat o la migració, que 
són fonamentals en la nostra 
feina. Et regira l’estómac i el 
cor. No pot deixar indiferent i 
no és fàcil de rebatre, ja que 
el que mostra són vides i les 
seves emocions”.

Pots veure Frágil equilibrio a
www.filmin.es/pelicula/fragil-
equilibrio i altres plataformes 
digitals

Més informació a:
www.fragilequilibrio.com
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District Zero: què 
amaga el mòbil  
d’un refugiat?  

9 días en Haití amb 
Juan Antonio Bayona
El curt documental 9 días en Haití centra la mirada de 
l’espectador en l’escola del camp de desplaçats de 
Corail-Cesselesse, un projecte que lluita per sobreviure 
any rere any per poder continuar donant educació i 
alimentació bàsica a 400 nens i nenes desplaçats 
després del terratrèmol de l’any 2010.

El film va gaudir de l’excepcional direcció de Juan Antonio 
Bayona, que narra amb una gran sensibilitat els somnis 
i la creativitat dels nens que acudeixen a un taller 
d’animació i que al llarg del curtmetratge defensa el dret 
dels infants a un futur millor. Per a ells, i per a milions de 
nens i nenes de molts països, la cooperació internacional 
és essencial per poder construir aquest futur. 

Narrada en primera persona pel mateix Bayona i 
presentada en la 63a edició del Festival de Cinema 
Internacional de Sant Sebastià, la pel·lícula va formar 
part de la nostra campanya “Sí que m’importa” per 
sensibilitzar sobre la importància de la cooperació 
internacional en la vida de milions de persones, en un 
moment crític per a aquesta política pública. “Els partits 
polítics han de prendre’s seriosament els reptes de la 
humanitat. Per a mi, aquest projecte ha estat una lliçó 
de vida. Aquesta és una peça que està feta per remoure 
consciències, perquè això és el que ens cal”, explica el 
realitzador.

La cooperació al desenvolupament ha estat la política 
més retallada pel Govern espanyol des de l’inici de la 
crisi, amb un caiguda acumulada dels seus fons d’un 
68% des del 2010. En el cas específic de la cooperació 
amb Haití, el descens ha estat d’un 92%.

9 días en Haití, rodada en aquest país del Carib el 2015 i 
produïda per Apaches Entertainment, Películas La Trini 
i Colosé Producciones, es va realitzar en col·laboració 
amb els equips d’Oxfam Intermón en el país i PDA 
Films, i va tenir el suport de la iniciativa d’acció social 
“12 mesos” de Mediaset Espanya.

Pròximament podràs veure 9 días en Haití a:
bit.ly/cinequetemueve

Més informació a:
www.simeimporta.org/cine

La pel·lícula documental District 
Zero, estrenada en la 63a edició 
del Festival Internacional de 
Cinema de Sant Sebastià, 
explica la història de Maamun 
Al-Wadi, un refugiat sirià que viu 
en el camp jordà de Zaatari. Des 
de la seva botiga de telèfons 
mòbils, ajuda altres refugiats 
a imprimir fotos de temps més 
pròspers. Allà és el seu passat a 
Síria: la felicitat, la rutina diària 
i la vida familiar. Però també la 
guerra, la destrucció, la por i la 
fugida.

A través d’aquest contingut, 
l’espectador pot posar-se en 
la seva pell i descobrir que 
tots podem algun dia veure’ns 
obligats a migrar.

El film es va rodar el 2015 en 
aquest camp de refugiats, 
on l’equip de la pel·lícula, 
dirigida per Pablo Iraburu, Jorge 
Fernández i el nostre company 
Pablo Tosco, va conviure dia 
rere dia amb els refugiats. 
“Durant el rodatge a Zaatari, en 
la diminuta botiga del Maamun, 
vam descobrir que ningú no 
volia imprimir la guerra, que la 
identitat d’un refugiat es troba 
molt més enllà”, destaca Jorge 
Fernández. 

District Zero, a més, va gaudir 
de la col·laboració de Michelle 
Dockery, actriu britànica i 
ambaixadora humanitària 
d’Oxfam, que va visitar el camp 
de Zaatari l’any 2013. Dockery 
es va oferir a narrar el tràiler del 
documental, amb l’objectiu de 
crear consciència sobre la crisi 
de Síria.

El film, que ha tingut un 
excel·lent recorregut 
pels circuits nacionals i 
internacionals, ha estat produït 
per Arena Comunicación i Txalap 
i ha tingut el nostre suport i el 
de la Direcció General d’Ajuda 
Humanitària i Protecció Civil 
de la Comissió Europea (ECHO). 
District Zero va formar part de 
la campanya “Tu salves vides” 
per conscienciar sobre la 
realitat quotidiana dels més 
de 65 milions de persones 
refugiades i desplaçades que 
sobreviuen gràcies a l’ajuda 
humanitària.

Pots veure District Zero a:
www.filmin.es/pelicula/
district-zero

Més informació a:
www.districtzero.org
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“LA MEVA PEL·LÍCULA NO DONA 
RESPOSTES, OFEREIX A L’ESPECTADOR 
LA POSSIBILITAT DE REFLEXIONAR”
Entrevista a Guillermo García López, director de Frágil equilibrio
Text: Carmen Suárez, periodista col·laboradora del Departament de Comunicació

Guillermo, tu has assistit a diverses 
projeccions de Frágil equilibrio seguides 
d’un col·loqui amb els espectadors. Quina 
és la reacció del públic?
Majoritàriament, la gent parla de la 
percepció d’estar rebent una bufetada. 
Però, d’altra banda, tothom diu que li 
provoca ganes de lluitar, de redescobrir 
els valors positius de l’ésser humà i 
de reflexionar sobre les seves pròpies 
realitats. Crec que la pel·lícula, més que 
remoure consciències, que de fet ja ho 
fa, provoca una mirada cap a dins, una 
autocrítica. De sobte, la gent s’atura durant 
un moment per observar quins són els seus 
recorreguts, els seus camins, però del 
present, no del futur, d’allò que estan fent 
en aquest moment. S’hi senten identificats, 
hi ha una projecció d’ells mateixos sobre les 
històries que s’hi expliquen i fan comentaris 
crítics sobre les seves pròpies vides. Això 
és una cosa que m’impacta.

Paral·lelament a com es van mostrant 
les diferents històries, l’expresident 
de l’Uruguai José Mujica ens va deixant 
un missatge més optimista, més 
esperançador, sobre la possibilitat de 
canviar les coses.
Jo crec que la pel·lícula no està formada 

per les històries dures d’una banda i el 
missatge positiu de José Mujica de l’altra. 
Crec que les històries tenen drama, però 
també valors positius. Mujica no és com el 
contrapunt positiu. De fet, tan sols l’és al 
final, quan pren la veu per obrir la porta a 
l’esperança. En definitiva, tot suma, tots els 
elements semblen estar interrelacionats: 
junts cobren un significat unitari, i alhora 
cadascun té un significat a part.

Aleshores, creus que les tres històries, 
juntament amb la narració de Mujica, 
formen un tot en el qual es van 
interrelacionant les unes amb les altres?
Exactament. Jo sempre ho vaig entendre 
així i ho vaig veure encara més clar durant 
el muntatge; aquesta és una pel·lícula molt 
de muntatge. En fer-lo se’m van presentar 
noves perspectives. Sens dubte, es van 
crear coses noves, és com si el documental 
tingués vida pròpia. 

En quina mesura creus que posar 
l’espectador enfront d’aquesta realitat el 
pot ajudar a canviar d’actitud?
Aquesta no és una pel·lícula moralista. 
No estem plantejant un receptari per 
viure, ni sobre com cal fer bé les coses. 
Això, pensem, és feina de l’espectador. La 

pel·lícula ofereix diverses perspectives 
diferents, de manera que l’espectador 
pot identificar-se amb una d’aquestes 
perspectives, o amb totes, treure’n les 
seves conclusions i després agafar les 
regnes i passar a l’acció. O no, perquè la 
seva decisió pot ser no fer res. El cas és 
que hi ha una possibilitat oberta per a 
l’espectador.

La pel·lícula el que planteja són preguntes. 
Tendeix a l’espectador uns fils i ell, si vol, 
pot arribar a tirar d’aquests fils. Això és el 
que a mi em sembla enriquidor. I tot plegat 
ho he descobert després, en veure les 
reaccions del públic ja des de les primeres 
projeccions de la pel·lícula. De fet, el que 
hem intentat és ficar l’espectador a dins, 
fer-li d’alguna manera partícip de les 
converses, fer-li projectar-se a si mateix 
sobre allò que veu.

Jo no sóc activista, sóc cineasta, per 
bé que estic “tocat” per aquest tipus de 
temes. No tinc respostes ni solucions. 
Potser ens podem quedar amb el missatge 
de Mujica que, enfront de la gent que diu 
que una persona sola no pot canviar el món, 
el que sí que pot fer és començar a  
canviar-se a ella mateixa.
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EnTiTATS

“PRETENEM OFERIR UN 
RETORN A LA SOCIETAT”
Entrevista a Susanna Juan, responsable de Màrqueting i Comunicació dels supermercats Bonpreu i Esclat 
Text: Bárbara Salinas, tècnica del Departament d’Aliances Estratègiques amb Empreses i Fundacions

E l Grup Bonpreu és un 
fidel col·laborador 
d’Oxfam Intermón. 
Aquesta relació 

solidària va començar l’any 
2003 i es manté activa a través 
de campanyes permanents 
de captació de fons entre 
els seus clients. A més de 
vendre productes de comerç 
just, actualment té en marxa 
la campanya “La teva ajuda 
és clau”. Susanna Juan, 
responsable de Màrqueting 
i Comunicació de Bonpreu i 
Esclat, ens explica els detalls 
d’aquesta col·laboració.

Com vau començar a 
col·laborar amb Oxfam 
Intermón?
Vam iniciar la col·laboració 
l’any 2003, i en aquell moment 
estava vinculada al nostre pla 
de fidelització. Els clients amb 
targeta de Bonpreu i Esclat 
tenien l’opció de canviar 
l’import que havien acumulat 
de les seves compres per un 
regal o bé fer un donatiu a 
Oxfam Intermón, Mans Unides 
o la Fundació Josep Carreras 
contra la Leucèmia.

Actualment, en què consisteix 
la vostra col·laboració?
A Bonpreu i Esclat tenim una 
campanya permanent de 
captació de donatius solidaris. 
Aquest 2017, els clients poden 
fer aportacions a Oxfam 
Intermón a través dels clauers 
solidaris que es troben en tots 
els supermercats, en el marc 
de la campanya “La teva ajuda 
és clau”. Aquests clauers, que 
inclouen una moneda per al 

carretó del supermercat, tenen 
un preu de 2 € i la recaptació 
total es fa arribar a Oxfam 
Intermón i a les altres dues 
entitats solidàries.

També heu col·laborat en 
emergències com la del 
terratrèmol del Nepal o la crisi 
de refugiats. Com va sorgir la 
iniciativa i en què consisteix?
En el cas del terratrèmol del 
Nepal, els nostres clients 
podien fer aportacions 
econòmiques utilitzant 
l’import acumulat en la seva 
targeta client. Pel que fa a la 
crisi de refugiats, vam crear 
unes postals solidàries i les 
vam posar a la venda al preu 
d’1 € en els supermercats 
Bonpreu i Esclat, així com 
també a través d’Internet 
a www.iquodrive.com. La 
recaptació es fa arribar 
ràpidament a Oxfam Intermón 
perquè es pugui destinar a 
l’emergència.

Com respon la ciutadania 
davant catàstrofes com 
aquestes, on la vida de milers 
de persones està en joc?
La societat està bastant 
conscienciada de la 
necessitat d’ajudar els qui més 
ho necessiten i col·laboren 
desinteressadament per 
mitjà dels donatius solidaris. 
Són molts els clients que ho 
fan. Des del Grup Bonpreu, 
una vegada finalitzada una 
campanya, enviem una carta 
a aquells clients que hi han 
col·laborat per informar-los 
de la quantitat total que 
s’ha recollit, així com dels 

projectes que es duen a terme 
gràcies a la seva col·laboració.

També veneu productes de 
comerç just en els vostres 
centres. Per què vau decidir 
apostar pel comerç just?
Vam començar a fer-ho el 
1999, som pioners en la 
difusió i venda de productes 
de comerç just. Considerem 
fonamental sensibilitzar la 
població sobre la importància 
d’aquests productes, 
que contribueixen al 
desenvolupament sostenible 
dels països productors 
garantint el preu just dels 
productes, protegint els drets 
humans, vetllant per unes 
condicions laborals dignes, 
defensant la igualtat entre 

homes i dones i promovent el 
respecte pel medi ambient.

Quins reptes us marqueu en el 
Grup Bonpreu de cara al futur?
El nostre objectiu és continuar 
en la línia col·laborativa amb 
les entitats benèfiques i en 
diferents projectes, com és el 
cas de tots els que ja s’estan 
duent a terme a Bonpreu i 
Esclat. D’aquesta manera, 
pretenem oferir un retorn a la 
societat i facilitar l’ajuda a la 
gent que més la necessita.

Susanna Juan, a les oficines centrals de Bonpreu i Esclat.
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VACANCES SOLIDÀRIES, UNA 
ALTRA MANERA DE VIATJAR 

TURiSME COMPROMÈS

Les vacances d’estiu estan ben a la vora. És el moment de començar a planificar-les i, per què no?, 
d’enfocar-les d’una manera diferent i decidir-nos per un viatge de turisme solidari. Les propostes que 
et fem en aquestes pàgines són molt variades però, en definitiva, del que es tracta és d’entrar en 
contacte directe amb la cultura i el país que visitaràs, alhora que hi col·labores en algun projecte de 
tipus solidari. Hem recollit aquí només alguns exemples perquè et serveixin d’orientació, però en la 
versió en línia de la revista podràs trobar-ne molts més. En totes les opcions, el voluntari ha de pagar 
una part de les despeses del viatge, que varia en funció del projecte; però en tots els casos resulta 
sempre molt més econòmic que un viatge “convencional”.
Text: Carmen Suárez, periodista voluntària del Departament de Comunicació

 Cooperatour és una entitat independent 
i no religiosa que organitza experiències 
solidàries en les quals participen persones 
no només d’Espanya sinó també de molts 
altres països. Els seus voluntaris, de totes 
les edats i perfils, busquen l’oportunitat de 
tenir una experiència vital única i adquirir 
una comprensió real d’una altra cultura en 
un país en vies de desenvolupament. Per a 
això disposa d’un grup de professionals del 
voluntariat internacional que analitza, 
desenvolupa i controla projectes des de 
l’any 2006. Les destinacions dels programes 
de Cooperatour es troben a l’Amèrica Llatina 
i a l’Àsia. Us fem un resum d’alguns 
exemples:

AvEnTURA SOLiDàRiA A 
GUATEMALA
El projecte se situa a San Mateo, prop 
d’Antigua Guatemala, una ciutat a uns 
1.500 metres d’altitud sobre el nivell del 
mar i envoltada de tres volcans. L’objectiu 
principal és millorar la integració escolar i 
social d’un grup de 50 nens i nenes. També 
es busca, paral·lelament, donar suport a les 
famílies amb pocs recursos.

SRi LAnKA
Els voluntaris hi poden treballar en la 
cura de nens, en l’ensenyament, en un 
orfenat, en escoles de nens budistes o en 
l’empoderament a la dona. Cada voluntari 
tria el programa en què vol participar, però 
sempre amb la supervisió i el suport d’un 
coordinador.

UnA MAnERA SEnziLLA DE MiLLORAR EL MÓn

JAIPUR (ÍNDIA)
Un altre programa interessant, molt 
adequat per a una primera experiència, són 
els projectes a la ciutat índia de Jaipur. El 
voluntari pot escollir el programa que més 
s’adiu amb els seus interessos: de cura 
de nens, d’orfenats, d’empoderament a la 
dona, de serveis mèdics, de construcció i 
manteniment o de cura d’animals.

Si estàs interessat en aquest tipus de 
viatges i vols ampliar la informació, trobaràs 
totes les respostes al web d’aquesta 

entitat. Finalment, recorda que, si vols, pots 
fer el teu voluntariat amb un amic o amb la 
teva parella, i que en general podràs triar 
sempre la data de sortida i la durada de 
l’estada, que sol ser de dues setmanes.

Més informació a:
www.cooperatour.org

Un grup de dones carrega blat de moro cap al molí en la comunitat de Las Pacayas, en el municipi 
de Sayaxché (guatemala).
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 L’Associació Caravana d’Art Sense 
Fronteres (ACASF) és una organització 
sense ànim de lucre, creada per joves 
artistes i enamorats de l’art, que treballa 
a la regió d’Errachidia, en el sud-est del 
Marroc. És un espai d’intercanvi per 
posar-hi en comú diferents idees, 
reivindicacions i propostes per avançar en 
el desenvolupament de la regió i els 
col·lectius més vulnerables, especialment 
els nens i nenes. Per a això, s’hi fan 
projectes artístics de cooperació en els 
quals la solidaritat, el compromís i la 
participació de voluntaris internacionals 
fan possible la consecució dels objectius 
que persegueix ACASF.

Per sol·licitar una plaça en un dels camps 
de treball cal posar-se en contacte amb 
l’associació ACASF mitjançant el correu 
electrònic o inscrivint-se en el seu web.

CAMPS DE TREbALL
ACASF ofereix la possibilitat de participar 
en els camps de treball en aquestes 
dates: del 2 al 15 de juliol, del 17 al 30 
de juliol, del 2 al 15 d’agost, del 17 al 30 
d’agost i del 2 al 15 de setembre.

En qualsevol d’aquests períodes, el 
voluntari pot participar en projectes 
d’animació amb nens, restauració i pintura 
d’escoles o activitats d’art i natura. I pot 
triar només un d’aquests camps de treball 
o bé combinar els que li resultin més 
gratificants o interessants.

 Viento Norte-Sur va néixer a Múrcia el 
gener del 2013 com a entitat sense ànim 
de lucre i organitza cada any diferents 
viatges de turisme solidari i responsable. 
Totes les seves activitats es basen en 
principis bàsics de justícia 
mediambiental, econòmica i social. Són 
les comunitats locals les que organitzen i 
coordinen les visites i, d’aquesta manera, 
se’ls dona a elles el paper que mereixen 
en el desenvolupament social i turístic de 
la seva terra.

Pots consultar al seu web les propostes 
que hi ha per als mesos vinents. 

Més informació a:
www.vientonortesur.org

VIATGES I 
COnvivÈnCiES

vOLUnTARiAT ARTíSTiC
A més, si les dates previstes no s’adapten 
a les teves possibilitats, pots consultar 
la disponibilitat o flexibilitat dels 
projectes enviant un correu electrònic a 
l’associació, ja que els projectes es poden 
fer qualsevol dia de l’any. 

En general, la rutina de treball comença 
el segon dia, després d’un primer dia 
d’introducció. La jornada de treball abasta 
unes 4 o 5 hores diàries, en funció del 
projecte i la preparació que requereixi. El 
voluntari disposa també de temps lliure 
per fer tot tipus d’activitats: estar amb 
altres voluntaris, passejar per la ciutat, 

gaudir a la piscina, anar de compres pel 
soc, etc. A més, els caps de setmana, 
ACASF organitza excursions amb finalitats 
turístiques al desert de Merzouga i a les 
gorges del Todra i el Dadès.

Més informació a:
www.acasf.org/inscripcion.php
info.acasf@gmail.com

músics hindús tocant a Nova Delhi.

Oulad Ouchih, a la província de Kasr al-Kabir (nord del marroc).
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LES NOSTRES BOTIGUES SEGONA 
OPORTUNITAT, UNA ALTRA 
MANERA DE COL·LABORAR
A Barcelona, Madrid, València i Elx hi ha les nou botigues Segona Oportunitat d’Oxfam Intermón. Són espais 
on venem roba i complements de segona mà que han estat donats. Aquest projecte va començar l’any 2013 
amb l’objectiu d’obtenir ingressos per finançar els projectes i activitats més directament relacionats amb 
la missió de l’organització: el desenvolupament de mitjans de vida, l’acció humanitària, el comerç just i les 
campanyes de sensibilització i mobilització social. Les botigues Segona Oportunitat són una cadena on 
totes les baules sumen: el client que compra, la persona que dona la seva roba i l’equip de voluntaris que 
gestionen les botigues amb tot el seu cor. 
Text: Josée Arseneault, coordinadora de botigues Segona Oportunitat

L’ALTRA BOTIGA
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ELS CLiEnTS
La Paquita, voluntària de la botiga del 
passeig d’Extremadura, a Madrid, ens 
explica com ha canviat l’opinió dels clients 
sobre la roba: “Al començament, quan 
es va obrir la botiga, moltes persones 
entraven i miraven però no compraven 
res perquè desconeixien el mercat de 
segona mà. Amb el temps, han anat veient 
la qualitat de les peces i els preus tan 
baixos, i ara tornen i compren. A més, com 
que els voluntaris sempre estem disposats 
a aconsellar i comentar els projectes 
d’Oxfam Intermón, de mica en mica els 
clients es fidelitzen i repeteixen”.

LES DOnACiOnS
“Per als donants, el fet de donar 
la seva roba directament en la 
botiga en lloc de deixar-la en un 
contenidor és molt més satisfactori, 
ja que així s’asseguren que la roba 
va a una causa solidària”, ens diu la 
Carmen, voluntària de la botiga del 
carrer de Sant Vicent, a València. 
A les persones que donen les seves 
peces també els alegren l’agraïment 
que reben de l’equip de voluntaris i 
el fet de veure la roba penjada en la 
botiga l’endemà.

ELS vOLUnTARiS
Per a la Marie-Paule, ser voluntària de 
la botiga del carrer de Viladomat, a 
Barcelona, és tant una implicació personal 
per canviar el món com una aventura. 
“La botiga és com una gran família, hi 
treballem plegats amb un objectiu comú. 
També la relació amb els clients i donants 
és molt especial”. La Marie-Paule pensa 
que el lema de les botigues Segona 
Oportunitat, “Canviem vides que canvien 
vides”, té un significat molt semblant al de 
la famosa frase de Gandhi “Sigues el canvi 
que vols al món” i està convençuda que 
amb aquesta cadena (clients, donants i 
voluntaris) aconsegueix això.

LES NOSTRES BOTIGUES
BARCELONA
C. de Viladomat, 43
C. de Provença, 478
C. de Puigmartí, 28

ELX
C. de Vicente Blasco Ibáñez, 35

MADRID
Pg. de les Delicias, 138
Pg. d’Extremadura, 61
Rda. d’Atocha, 16 NOVA OBERTURA!

VALÈNCIA
C. de Sant Vicent, 106
C. del Literat Azorín, 16, baixos

Més informació a:
www.OxfamIntermon.org/segonaoportunitat
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DESCOBREIX LA NOVA COL·LECCIÓ 
DE COMERÇ JUST PER A AQUESTA 
PRIMAVERA-ESTIU 2017!
Et presentem la nova gamma de colors i models de bosses de pell i fulards per a la temporada primavera-
estiu 2017. Productes d’alta qualitat elaborats de manera artesanal cuidant-hi tots els detalls.
Pots trobar-los a les nostres botigues (www.OxfamIntermon.org/botigues)
i a la botiga en línia (tienda.OxfamIntermon.org).
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T ots els nostres productes s’elaboren seguint els 
estàndards del comerç just. La nova col·lecció de 
fulards ha estat acuradament confeccionada pel la 
CRC (Craft Resource Center), una organització de l’Índia 

en la qual s’agrupen petits artesans que es troben en situació 
desfavorida. L’organització els garanteix ingressos estables, 
salut i educació per als seus fills.

Els articles de pell han estat desenvolupats per l’EMA (Equitable 
Marketing Association), una associació hindú de cooperatives 
d’artesans i artesanes situada prop de la ciutat de Kolkata 
que té com a finalitat el desenvolupament de capacitats dels 
treballadors i treballadores.

Els preus i les referències dels productes que apareixen en la imatge són els següents: 

•	 Mocador cotó jaspiat verd i salmó 19,90 €  
(10297049)
•	 Bossa bandolera pell salmó 79,90 € 

(10299623)
•	 Cartera pell salmó 29,90 € (10297261) 
•	 Cartera pell salmó i verd 24,90 € 

(10297315)

•	 Mocador cotó franges verdes i salmó 
24,90 € (10297100)
•	 Bossa bandolera pell verd blavós 79,90 € 

(10297230)
•	 Cartera pell verd blavós 29,90 € 

(10297278) 
•	 Moneder pell verd blavós 12,90 € 

(10297346)

•	 Mocador cotó línies sanefa verda 25,90 € 
(10297124) 
•	 Bossa bandolera pell sèpia 79,90 € 

(10300930)
•	 Cartera pell sèpia 29,90 € (10300947)
•	 Cartera pell taronja i sèpia 24,90 € 

(10297407)
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Foto de portada: Al campament de 
refugiats de Nduta, a Tanzània, hi viuen 
50.000 persones que han hagut de fugir  
de la violència de Burundi. 
 © Phil Moore / Oxfam 

CAnviem videS  
QUE CAnvien VIDeS

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

OxfamIntermon.org
Oxfam Intermón @OxfamIntermon


