
NÚM. 2  ·   FEBRER 20112 · WWW.ACPAU.ORG

Publicació de l’ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU

8-10
HAITÍ, DOS 
ANYS DESPRÉS

sobreterreny
11-13 14-15

PALESTINS AL LÍBAN: MÉS  
DE 60 ANYS D’OBLIT I EXCLUSIÓ
         · EL LÍBAN ACULL UNA DE LES COMUNITATS MÉS NOMBROSES DE REFUGIATS  
PALESTINS. L’ACP TREBALLA AMB ORGANITZACIONS LOCALS EN DIFERENTS  
PROJECTES QUE ES REALITZEN A CAMPS DE REFUGIATS D’ARREU DEL PAÍS.

3-7

CADENA SOLIDÀRIA  
DEL FESOL A NICARAGUA

PROJECTE DE SEGURETAT  
ALIMENTÀRIA AL SENEGAL



S
O

B
R

E
 T

E
R

R
E

N
Y

 · 
FE

BR
ER

 2
01

2 
· N

Ú
M

.2
 

2
E

D
IT

O
R

IA
L

U na de les principals 
conseqüències de la 
crisi econòmica mun-
dial que estem vivint és 

l’increment de la fam i la desnutri-
ció, així com del conjunt de malal-
ties associades, en àmplies zones 
del planeta. Avui s’expressen amb 
més claredat les dificultats de les 
nacions i els pobles per accedir als 
aliments i poder decidir la mane-
ra en què aquests s’han de produ-
ir i distribuir entre les persones, a 
causa de l’acció d’un reduït nombre 
d’empreses que, amb el suport i la 
connivència de grans institucions 
financeres, s’han fet amb el con-
trol del mercat mundial de cereals, 
arròs i altres productes de primera 
necessitat.

Com a resultat, els aliments s’han 
convertit en un article de consum 
qualsevol, amb el qual s’especula i 

es negocia en tot moment. Els in-
teressos i les accions d’aquest grup 
empresarial i financer que s’ha si-
tuat al capdavant del mercat agro-
alimentari han provocat que els 
països més empobrits o en vies de 
desenvolupament hagin acabat es-
devenint exportadors de matèries 
primeres i importadors d’aliments 
processats que s’elaboren als països 
rics. Tot això s’afegeix a l’espoli i 
contaminació de la terra i de l’ai-
gua, condemnant les generacions 
futures de camperols, pescadors i 
població urbana d’arreu del món.

La campanya Actuem contra la fam. Pel 
dret a la terra i a l’alimentació, engegada 
per l’Associació Catalana per la 
Pau (ACP), pretén denunciar aques-
ta realitat mitjançant un conjunt 
d’accions de sensibilització que arri-
bin a la societat i ajudin a posar llum 
sobre una tragèdia evitable, la de la 

fam, que s’agreujarà encarà més en 
els propers temps amb motiu de la 
conjuntura econòmica global.

En aquest segon número de la re-
vista Sobre Terreny ens apropem a la 
problemàtica de l’accés a la terra i el 
dret a l’alimentació a través de tres 
projectes que han comptat amb la 
participació de l’ACP: l’establiment 
d’una cadena solidària de produc-
ció i consum del fesol a Nicaragua; 
l’enfortiment d’una xarxa de pro-
ducció de llet a Haití, en el marc 
del procés de reconstrucció del país 
engegat després del terratrèmol de 
gener de 2010, i la construcció d’un 
centre d’emmagatzematge i comer-
cialització de productes manufac-
turats a la població senegalesa de 
Bentégné. Esperem que us resul-
tin interessants i serveixin com a 
exemple de possibles alternatives 
en la lluita contra la fam.

Lluitem contra la fam
editorial
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la imatge de portada

Segons dades de l’Agència de Nacions Unides per als Refugiats, prop de 280.000 refugiats palestins viuen actu-
alment al Líban. Els assentaments són un reflex de l’oblit que pateix la població, amb una degradació constant 
de les infraestructures i els serveis més bàsics.
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E l drama dels refugiats palestins neix arran del 
Pla de Partició aprovat per les Nacions Unides 
el 29 de novembre de 1947 (resolució 181), en 
què s’estableix la divisió de Palestina entre 

un estat àrab i un altre de jueu, i de la proclamació de 
l’Estat d’Israel el 14 de maig de 1948, que donà lloc a la 
primera guerra àrab-israeliana. Aquest conflicte, des-
prés que la mediació de les Nacions Unides aconseguís 
aturar els combats el gener de 1949, tingué com a re-
sultat el control per part del nou estat israelià d’un terç 
més del territori previst en el Pla de Partició i finalitzà 
amb allò que els palestins denominen al-Nakba (el De-
sastre): el desallotjament de 531 localitats de població 
àrab i l’èxode forçós d’unes 800.000 persones. 

El juny de 1967, una nova diàspora palestina sorgeix 
com a conseqüència de la Guerra dels Sis Dies, quan 
l’exèrcit israelià desencadena una violenta ofensiva 
sobre diferents fronts per interposar nous territoris en-
tre els països àrabs i Israel, i ocupa la península egíp-

cia del Sinaí, els Alts del Golan siris, Gaza, Cisjordà-
nia i Jerusalem est. És l’origen dels territoris ocupats 
i d’un nou allau de refugiats palestins cap als països 
veïns, que provocarà tensions a Jordània (amb els fets 
del Setembre Negre de 1970 i l’expulsió de la direcció 
de l’Organització per a l’Alliberament de Palestina del 
país) i al Líban (amb la implicació de grups palestins 
en la guerra civil d’aquest país, la qual es perllongà de 
1975 a 1991).

Precisament, una de les majors comunitats de la diàs-
pora viu actualment al Líban, en la seva majoria proce-
dent de la regió de Galilea i ciutats costaneres de la Pa-
lestina històrica. Es calcula que, dels 425.000 palestins 
registrats des de 1948 per l’Agència de Nacions Unides 
per als Refugiats de Palestina (UNRWA), entre 260.000 i 
280.000 resideixen al Líban. Una quarta part viu al sud 
(prop de les ciutats de Tir i Sidó) i a Beirut, i la majoria 
(un 62%) es troba repartida en una dotzena de camps de 
refugiats. 

Palestins al Líban:  
més de 60 anys d’oblit i exclusió
El Líban acull una de les comuni-
tats més nombroses de refugiats 
palestins. La particular estructu-
ra multiconfessional que vertebra 
la societat i la política libaneses 
afegeix tota una sèrie de traves i 
prohibicions a les ja de per si difí-

cils condicions de vida als assen-
taments. Així, els palestins patei-
xen greus restriccions en l’accés 
als serveis socials i econòmics 
més bàsics i veuen constantment 
incomplerts els seus drets com a 
ciutadans. L’Associació Catala-

na per la Pau (ACP) treballa amb 
organitzacions locals en diferents 
camps de refugiats per tal d’acon-
seguir incrementar-hi la qualitat 
de vida i incidir en la difusió d’un 
conflicte que fa més de 60 anys 
que s’allarga.
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Les condicions de vida aLs camps s’agreugen per La pervivència  

d’unes infraestructures obsoLetes i per greus mancances  

en eLs serveis sanitaris i educatius

Al Líban, existeixen tres categories legals de refugiats. 
En primer lloc, trobem aquells censats al principi de la 
dècada dels cinquanta i els seus descendents (recone-
guts per les autoritats libaneses i registrats pel Comitè 
Internacional de la Creu Roja i la UNRWA). En segon 
lloc, aquells no censats llavors malgrat que estaven al 
Líban, la situació dels quals va ser regulada per un de-
cret de l’any 1969. Finalment, aquells que després de la 
guerra de 1967 es van veure obligats a refugiar-se al Lí-
ban, categoria que inclou també els deportats per Israel 
i ex-presos alliberats. Aquest darrer grup no disposa de 
cap mena de document d’identitat o de residència i no 
pot circular lliurement pel país ni marxar-ne.

DifErEnts CAtEgoriEs,  
LA mAtEixA fALtA DE DrEts

Independentment de quina sigui la seva situació legal, 
els refugiats palestins del Líban es veuen sotmesos a 
greus restriccions de tipus laboral (estan exclosos de 
l’exercici de determinades professions), relacionades 
amb el dret a l’habitatge (el govern libanès imposa se-
veres limitacions a l’ampliació i a l’alçada de les cases 
dels camps de refugiats) i relatives a altres drets fona-
mentals (prohibició del dret d’associació, de les lliber-

tats d’expressió i de participació política i accés als ser-
veis socials). 

A això cal afegir la degradació de les condicions de vida 
dins dels camps, que s’agreugen per la pervivència 
d’unes infraestructures obsoletes i per greus mancan-
ces en els serveis sanitaris i educatius. En aquest con-
text, el panorama socioeconòmic que descriu la UNRWA 
no pot ser més desolador: s’estima que només el 37% de 
la població refugiada en edat de treballar té feina, que 
dues terceres parts dels refugiats són pobres (és a dir, 
que viuen amb menys de 6 dòlars al dia) i que el per-
centatge dels que es troben per sota del llindar de la po-
bresa extrema (amb menys de 2,17 dòlars diaris) suposa 
el 6,6% de la població (unes 16.000 persones, el 81% de 
les quals es localitza a Sidó i a Tir). 

Si tenim en compte que el 53% de la població refugia-
da són dones i que només el 13% d’aquestes té feina 
(davant del 65% dels homes) i que, a més, la meitat 
d’aquesta població té menys de 25 anys, aleshores ens 
podem fer una bona idea de quins són els sectors de 
la població refugiada més vulnerables i desprotegits 
davant de les situacions de marginació i exclusió es-
mentades.■

només eL 37% de La pobLació refugiada en edat de trebaLLar té feina 

Trípoli 8%

Baalbek

Qasmiyeh

ciutats libaneses

Camps de refugiats palestins al LÍban
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· Quins són els principals objectius de l’associació? 
 
Treballem per contribuir al desenvolupament econò-
mic i professional de les famílies palestines necessita-
des, mitjançant una oferta de serveis culturals, educa-
tius i sanitaris adreçats tant a la població adulta com a 
la infantil.

Paral·lelament, lluitem per assegurar la pervivència de 
la identitat palestina a través de les tradicions i herèn-
cia pròpies de la seva cultura.

· En quins àmbits concrets actua BAs?
 
En el camp de la salut (centres de salut mental, clíni-
ques de salut reproductiva, clíniques dentals...), l’edu-
cació (llars d’infants, formació professional, classes de 
reforç per a estudiants i per a nens amb necessitats es-
pecials...), la cultura (biblioteques, organització d’es-
deveniments culturals, programes d’intercanvi...) i 
l’oci (grups de música i folklore, activitats artístiques i 
esportives, campaments d’estiu...).

Disposem d’un equip de professionals especialitzats 
que donen servei en cadascun d’aquests àmbits. Així, 
comptem amb treballadors socials, professionals sani-
taris, educadors, orientadors familiars, etc.

· BAs neix en un principi per atendre i millorar la 
condició de vida dels nens als camps. Com ha evolu-
cionat aquesta tasca específica?

El treball amb la infància es manté com un dels pilars 
fonamentals del nostre treball. Al llarg d’aquests anys 
hem aconseguit fites molt importants relacionades 
amb el benestar dels nens. 

El nostre objectiu continua essent el mateix: recolzar 
el desenvolupament dels nens orfes, intentant millo-
rar en aquells aspectes que directa o indirectament im-
pliquen un benefici per als nens i joves sense recursos. 
Per exemple, dediquem especial atenció a les mares, 
ajudem i ensenyem els adolescents perquè puguin ser 

econòmicament independents, organitzem classes de 
recuperació per a nens amb dificultats d’aprenentatge i 
facilitem beques per a nens amb necessitats especials.

Durant aquests anys, hem vist graduar-se molts joves 
palestins dels camps, com a metges, enginyers, perio-
distes, treballadors socials...

· Al Líban la dona es troba en una situació de parti-
cular exclusió i marginació socials...

Per fer-hi front, adrecem una part important dels nos-
tres recursos a projectes destinats específicament a la 
població femenina. Així, s’organitzen sessions de sen-
sibilització sobre salut i qüestions socials que afecten el 
seu benestar i el de les seves famílies.

També posem especial èmfasi en la formació i la capaci-
tació: classes de recuperació i alfabetització per a dones 
joves, ensenyament i producció de brodats palestins...

entrevista a Kassem Aina,  
director de beit atfal assumoud (bas) 
Kassem Aina és fundador i direc-
tor de Beit Aftal Assumoud (BAS), 
la primera organització de refugi-
ats palestins al Líban. L’associació 
va néixer inicialment per protegir 

els nens orfes víctimes de la guer-
ra civil libanesa, especialment de 
les matances de Sabra i Xatil·la, 
ocorregudes el 1982. Amb els anys, 
BAS s’ha anat configurant com 

una xarxa assistencial que dóna 
serveis de caire educatiu, sanitari 
i social a tota la població refugia-
da en territori libanès, des d’una 
perspectiva laica.

“trebaLLem per contribuir aL desenvoLupament econòmic i professionaL 

de Les famÍLies necessitades, mitjançant una oferta de serveis cuLturaLs, 

educatius i sanitaris”
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· Al Líban, a diferència d’altres països veïns com sí-
ria o Jordània, els refugiats palestins no tenen ac-
cés als drets ni serveis socials més bàsics.

Hi ha molts exemples del tractament que reben els 
refugiats palestins al Líban: no tenen dret a posseir 
propietats (com sí en tenen la resta de nacionalitats 
presents al país), no poden treballar en una feina 
vinculada a sindicats (metges, enginyers, farma-
cèutics...), els fills de dones libaneses casades amb 
homes palestins no tenen dret a la ciutadania liba-
nesa...

Una altra mostra de la discriminació que pateixen ve 
donada pel fet que en els darrers temps els països del 
Golf Pèrsic no atorguen el visat de treball a cap refugiat 
palestí provinent del Líban.

La conclusió és que a dia d’avui, després de 63 anys com 
a refugiats al país, els palestins segueixen privats dels 
drets civils i humans més bàsics.

· El retorn, és una utopia o ha de ser l’objectiu final? 

El dret al retorn i a la compensació dels refugiats pales-
tins va ser formalitzat per l’Assemblea General de les 
Nacions Unides en la seva resolució 194 i a dia d’avui es 
manté com la reivindicació clau que congrega el con-
junt de polítics palestins a l’exili.

Aquest dret és la principal i única exigència política que 
tots els exiliats palestins comparteixen independentment 
de les seves creences. Per aquest motiu, el reconeixement 
internacional del dret al retorn significa un suport moral 
molt important per a la comunitat de refugiats. ■

“eL dret aL retorn i a La compensació deLs refugiats paLestins  

es manté a dia d’avui com La reivindicació cLau Que congrega  

eL conjunt de poLÍtics paLestins a L’exiLi”

“després de 63 anys com a refugiats aL paÍs, eLs paLestins  

segueixen privats deLs drets civiLs i humans més bàsics”

· més informació: www.socialcare.org
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E l 2007, BAS va participar en un estudi rea-
litzat a set camps de refugiats palestins del 
Líban, en el qual s’abordaven temes de sa-
lut sexual i reproductiva. L’estudi reflectia 

que una gran part dels joves mostrava sentiments de 
vergonya i culpa davant de la seva pròpia sexualitat, i 
constatava diferències importants entre nens i nenes 
a l’hora d’accedir a la informació en aquest àmbit. 
També es posava de relleu l’existència d’alts nivells 
de tolerància vers la violència de gènere o fets com 
l’estigmatització de les persones que havien contret 
el virus de la SIDA.

En aquest context, BAS i l’Associació Catalana per la 
Pau (ACP) porten a terme actualment un projecte des-
tinat a enfortir l’educació sexual i reproductiva dels jo-
ves de quatre campaments de refugiats, concretament 
els de Rashidieh, Bedawi, Burj El-Shemali i Burj El 
Barajneh.

Un dels objectius principals és fomentar la prevenció 
de malalties de transmissió sexual i disminuir les con-
ductes de risc. Un altre és tractar la salut sexual i repro-
ductiva des d’una perspectiva de gènere i aconseguir, a 
mig termini, un canvi d’actitud i comportament cap a 
la dona dins de la societat palestina. En aquest sentit, 
es treballa per incrementar l’equilibri en les relacions 
de gènere, proporcionant el mateix servei a nens i ne-
nes, cosa que no sempre succeeix en altres àmbits.

UnA APostA PEr LA informACió  
sEnsE PrEJUDiCis

Juntament amb l’atenció mèdica proporcionada, el va-
lor afegit d’aquesta iniciativa és l’èmfasi posat en la tas-
ca d’assessorament. Als camps, no existeix l’educació 
sexual com a tal, ni a les escoles ni als centres de salut. 
El programa pretén cobrir aquest forat i proporcionar 
als joves un servei de qualitat, confidencial i lliure de 
prejudicis. Per a això, s’han habilitat centres especí-
fics, on hi treballen grups de professionals de diferents 
especialitats: ginecologia, urologia, educació en salut, 
psicologia i treball social.

Tot i que el servei s’adreça sobretot als joves refugiats 
palestins d’entre 10 i 24 anys, també les mares (que 
necessiten al seu torn assessorament per poder aju-
dar els seus fills i filles en aquests temes) se n’estan 
beneficiant. De fet, una de les activitats més ben re-
budes són les sessions de sensibilització per a pares i 
cuidadors.

Fins ara, els resultats són molt positius. Després d’un 
any de feina, els responsables de la iniciativa asseguren 
que, analitzant la població participant, es manifesta 
una clara millora pel que fa a la tolerància, el compor-
tament i les habilitats comunicatives dels joves vers el 
sexe contrari i que, de manera específica, s’observa una 
major autoestima i seguretat en les nenes. ■

BAS i l’ACP treballen per millorar la salut  
sexual i reproductiva dels joves palestins
La sexualitat és sovint un tema 
tabú a les comunitats àrabs. 
Els joves palestins que viuen 
als camps del Líban afegeixen a 
l’estrès i dificultats de la seva si-
tuació com a refugiats el desco-

neixement en matèria sexual i 
reproductiva i l’existència al seu 
entorn de pràctiques cultural-
ment arrelades com els matrimo-
nis entre familiars o la violència 
de gènere. L’ACP i BAS treballen 

conjuntament a quatre camps en 
un projecte que pretén millorar 
el desenvolupament físic i psico-
lògic dels adolescents, oferint-los 
assessorament i eines per al seu 
benestar emocional.

eL projecte incideix en L’abordatge de La saLut  

sexuaL i reproductiva des d’una perspectiva de gènere
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P oc després que es conegués la notícia i davant 
la gravetat de la situació, l’Associació Cata-
lana per la Pau (ACP) es va posar a treballar 
per recaptar fons destinats a contribuir a la 

recuperació del país. Així, es va engegar una campanya 
solidària que, mitjançant donacions directes i activi-
tats de sensibilització a diferents indrets de la geogra-
fia catalana, va aconseguir reunir més 15.000 euros.

Després de valorar quina podia ser la millor via perquè 
aquests recursos ajudessin de manera efectiva en la re-
construcció d’Haití, l’ACP va optar per invertir-los en 
el projecte Lèt Agogo, impulsat per Veterimed, una orga-
nització local especialitzada en sanitat i producció ani-
mal, que ja comptava amb el suport d’Oxfam-Bèlgica. 
L’ACP ja havia treballat anteriorment amb Veterimed 
en un programa orientat a millorar les condicions de 
vida i alimentàries de la població rural, concretament 
a través d’un projecte de promoció i desenvolupament 
de la cria de conills, que també es va dur a terme a Cuba 
i la República Dominicana.

Lèt Agogo (Llet en Abundància) va néixer l’any 2000 i amb 
el temps s’ha consolidat com una important xarxa de 
producció de llet que treballa a tot el territori haitià. En 

la seva fase actual, el projecte vol contribuir a la recu-
peració de les estructures productives alimentàries que 
van quedar afectades a causa del sisme i garantir un 
circuit de producció i distribució de la llet, assegurant 
uns ingressos estables als petits productors.

ELs orígEns DE ‘Lèt Agogo’

Els productors de llet haitians han patit tradicional-
ment la competència insalvable de les importacions 
provinents de la Unió Europea i de països com Cana-
dà (la llet és el segon producte alimentari pel que fa a 
volum d’importacions, només per darrere de l’arròs). 
A això, se sumen les dificultats per transformar la llet 
produïda localment, per falta d’infraestructures i tec-
nologia adequades, i les dificultats de comercialització. 
El petit productor és el més perjudicat: no es beneficia 
de programes de capacitació tècnica per millorar l’ali-
mentació del bestiar o introduir millores en el procés 
de producció, i, sobretot, es veu abocat a vendre la seva 
llet a un preu molt baix. 

És en aquest marc que neix Lèt Agogo, una iniciativa 
que preveu la creació d’una xarxa de petites unitats de 
transformació de llet. Juntament amb aquests centres 

Haití, dos anys després
El 12 de gener de 2010, un terra-
trèmol de magnitud 7,3 a l’escala 
Richter va arrasar Haití. El mo-
viment sísmic es va enregistrar 
a les 16.53, hora local, i va tenir 
el seu epicentre a 15 kilòmetres 
de la capital del país, Port-au-

Prince. Quan es compleixen dos 
anys de la catàstrofe, fonts ofi-
cials xifren les víctimes mortals 
en 220.000, els ferits en 350.000 
i calculen que més d’un milió i 
mig de persones va quedar sense 
casa. Juntament amb la devasta-

ció general i les pèrdues huma-
nes i materials, el país, el més 
empobrit del continent americà, 
va veure destruïts en qüestió de 
segons els tímids avenços econò-
mics i socials assolits en la darre-
ra dècada.

L’acp va posar en marxa una campanya soLidària per La recuperació 

d’haitÍ Que va aconseguir reunir més de 15.000 euros
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lleters, el projecte contempla la instal·lació de parcel·les 
de farratge i l’adquisició d’una vaca per part d’alguns 
camperols, que es converteixen d’aquesta manera en 
proveïdors i poden assegurar-se uns ingressos fixos. Un 
percentatge destacat d’aquests productors són dones. 

Entre els punts forts del programa destaca el desenvo-
lupament d’una tecnologia adaptada a la falta d’ener-
gia elèctrica que el país ha patit des de sempre i que és 
un dels factors que explica que la inversió privada en el 
sector lleter sigui tan deficient. Gràcies a això, els pro-
ductes de Lèt Agogo s’han pogut comercialitzar a l’àmbit 
urbà i consolidar-se com a marca local de referència, 
sent sinònim de qualitat i de preu just. I no només pel 
que fa a la llet, sinó també a altres productes lactis pro-
cessats, com per exemple el iogurt.

DEsPrés DEL tErrAtrèmoL

La xarxa, que actualment està formada per quinze lle-
teries, va registrar importants pèrdues materials com a 
conseqüència del terratrèmol i també en pateix els efec-
tes econòmics (caiguda de la demanda de productes lac-
tis per manca de liquiditat financera, destrucció de bona 
part dels canals de comercialització...). Amb la voluntat 
de contribuir a la recuperació del país, els impulsors de 
Lèt Agogo han implementat en els darrers mesos progra-
mes de rehabilitació i han posat en marxa noves accions 
per tal de preservar-ne els principis fundacionals i asse-
gurar-ne la continuïtat en el temps. Actualment, s’està 
treballant a la localitat de Croix des Bouquets, a l’oest 
del país, una zona greument destruïda.

El projecte pretén ajudar a pal·liar les seqüeles del sisme 
a través d’una iniciativa que dóna suport a la indústria 
lletera nacional i que contribueix a la seguretat alimen-

Tot i l’allau d’ajuda humanitària que el país ha rebut 
de la comunitat internacional en aquests dos anys i 
els treballs de reconstrucció engegats, els efectes del 
terratrèmol continuen ben presents a dia d’avui. 

Actualment hi ha més de 500.000 persones sense 
casa als carrers de Port-au-Prince i es mantenen 
oberts 780 camps de desplaçats. Menys del 25% de 
la runa ha estat retirada, segons el PNUD, i 4,6 
milions de persones s’enfronten a una situació 
d’inseguretat alimentària a tot el territori.

Per la seva banda, el còlera ha causat 7.000 morts 
en els darrers 15 mesos. La introducció d’aquest 

virus entre la població autòctona, atribuïda a sol-
dats de la ONU, i la seva posterior propagació han 
provocat ja més de 500.000 infeccions, segons el 
Ministeri de Sanitat d’Haití.

El Fons Monetari Internacional estima que les 
pèrdues econòmiques representen un 120% del 
PIB. L’increment de l’atur i la destrucció del teixit 
comercial s’afegeixen al fet que bona part de la 
població segueix sense accés als serveis bàsics ni al 
sistema de salut. 

Dos anys després, la recuperació és encara una 
il·lusió molt precària.

Molta feina per fer

Lèt agogo preveu La creació d’una xarxa d’unitats  

de transformació de LLet Que permet assegurar aL petit  

productor uns ingressos estabLes
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tària de la població. També es preveu que el programa 
ajudi a millorar la capacitat autoorganitzativa de la 
dona haitiana.

El programa té una durada de dos anys i inclou, entre 
d’altres accions, l’adquisició de material (caixes d’am-
polles, esterilitzadors, càpsules, sistemes de refrigera-
ció solar), la creació d’un sistema de distribució de llet 
a setze escoles de zones desafavorides, arribant a una 
població de 7.000 nens (des de l’any 2007, Lèt Agogo col-
labora amb el Programa Nacional d’Alimentació Escolar 
del govern haitià), el suport a la represa del circuit co-

mercial (botigues, mercats, etc.) o la creació d’un punt 
de venda de productes locals. Paral·lelament, s’impar-
tirà formació als treballadors de les lleteries en els àm-
bits de gestió, comptabilitat, màrqueting i control de 
qualitat.

Es calcula que el projecte beneficiarà directament 4.800 
productors de llet que proveeixen a les lleteries de la 
xarxa, un 40% dels quals són dones. I es preveu que de 
manera indirecta tingui repercussió en unes 40.000 
persones, sobretot nens i joves d’àrees en situació de 
dificultat.

Creada el 1991, Veterimed és una organització for-
mada per veterinaris i tècnics agrícoles haitians. 
El seu principal objectiu és contribuir al desenvo-
lupament del país a través de la millora del medi 
rural. Per això, promou la capacitació, la investi-
gació i el recolzament tècnic en temes de produc-
ció i salut animal adreçats als petits productors, 
amb la finalitat que puguin millorar el seu procés 
productiu i incrementar els ingressos familiars.

Els seus programes contemplen els següents eixos: 

• Millora de la capacitat organitzativa dels 
productors

• Reforç de les xarxes de comercialització
• Augment de la productivitat i del consum 

d’aliments produïts localment (llet, carn, 
ous...)

• Gestió sostenible dels recursos naturals utilit-
zats per a la cria (pastures, aigua...)

• Serveis de sanitat animal (capacitació 
d’agents veterinaris, campanyes de vacunació 
del bestiar, etc.)

Més informació: www.veterimed.org.ht

Els socis locals

eL projecte pretén ajudar a paL·Liar Les seQüeLes deL sisme a través d’una 

iniciativa Que dóna suport a La indústria LLetera nacionaL i Que contribueix 

a La seguretat aLimentària de La pobLació
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L’ACP dóna el seu suport a diversos projec-

tes que es realitzen a Nicaragua, orientats a 
l’acompliment del dret a l’alimentació a par-
tir de l’accés als mitjans de subsistència dura-

bles i,  més específicament, a la sobirania alimentària. 
Ho fa mitjançant el recolzament a processos de desen-
volupament rural global i sostenible, articulats sempre 
per organitzacions locals integrades i vertebrades en la 
realitat del camp, les quals donen sortida amb els seus 
programes a les necessitats del col·lectiu camperol. Un 
d’aquests projectes ha estat l’establiment d’una cadena 
solidària de producció i consum del fesol, que es porta 
a terme als departaments de Leon, Matagalpa, Nueva 
Segovia i Madriz des de l’any 2008.

L’acció, que té com a beneficiàries directes unes 7.330 
persones, es fonamenta en l’enfortiment i manteni-
ment en el temps d’una cadena agroalimentària que 
contempla els processos de producció, processament, 
empaquetatge i distribució. El producte triat és el fesol 

negre i vermell (frijol), perquè es tracta d’un bàsic de la 
cistella alimentària del país, essencial sobretot per als 
sectors amb més dificultats, com determinades classes 
urbanes o els mateixos camperols. 

Els treballadors del camp s’enfronten a problemes de 
caràcter tècnic i estructural, relacionats amb la qua-
litat del producte, l’ús de maquinària i fertilitzants o 
l’aplicació d’uns paràmetres productius respectuosos. 
De la mateixa manera, no disposen de recursos per a 
la conservació adequada del gra: calen recipients her-
mètics i sacs de bona qualitat i la pràctica habitual con-
sisteix a emmagatzemar en petits volums, destinant la 
gran part del que han collit a una venda ràpida. Això 
dificulta poder assolir un marge de benefici suficient 
per invertir en la producció. És el peix que es mossega 
la cua: per sembrar, es demanen diners a crèdit, que 
s’han de retornar el més aviat possible un cop la collita 
està llesta, amb la qual cosa no hi ha marge ni capaci-
tat per negociar un preu just.

El fesol a Nicaragua: un bon  
exemple de cadena solidària alimentària
Nicaragua és un país amb greus 
dèficits en l’àmbit alimentari. La 
fam i la subnutrició afecten una 
part important de la població, 
especialment la rural. Els progra-
mes d’enfortiment de les cade-
nes solidàries agroalimentàries 
tenen com a objectiu principal 

capgirar la situació tradicional de 
dependència per part dels petits 
i mitjans productors, enfortint 
les estructures organitzatives i 
integrant-los dintre del procés 
productiu global. Des de fa quatre 
anys i amb el suport econòmic de 
l’Agència Catalana de Cooperació 

al Desenvolupament, l’Associa-
ció Catalana per la Pau (ACP) 
col·labora amb l’empresa coope-
rativa de serveis agropecuaris Ni-
caraocoop en un programa d’en-
fortiment de tota una cadena de 
producció i venda de fesol vermell 
i negre. 
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eLs petits productors veuen miLLorar La productivitat  

de Les seves terres i La capacitat per emmagatzemar eL gra,  

eL Que permet donar-Li un vaLor afegit

· Quin és el balanç global del projecte?

Aquest programa, un dels més llargs que hem 
desenvolupat, ens ha permès conèixer millor   Ni-
caraocoop i les cooperatives que en formen part. 
Durant aquests anys, les Brigades de Solidaritat de 
l’ACP han visitat diferents aspectes del programa: 
camperols, la fàbrica de sacs, els magatzems, les 
pulperías, les cooperatives (algunes de dones, com 
la de Carolina Osejo)... Tot aquest treball ens ha 
permès entendre molt millor la realitat del sector 
agroproductiu i les dificultats associades, que van 
des de l’accés al crèdit fins a la incorporació en el 
mercat nacional i internacional.

Del projecte del fesol n’han sortit d’altres; per exem-
ple, un programa orientat a la producció de sèsam, 
que vàrem tancar l’any passat, o un altre de producció 
de mel que tot just comencem i que durarà tres anys.

Arran dels bons resultats d’aquesta iniciativa, 
l’ACP té previst seguir desenvolupant accions de 
caràcter regional i nacional amb Nicaraocoop.

· Quins factors positius destaquen  
en aquest programa?

N’hi ha molts. En primer lloc, el sistema de crèdit 
que aplica Nicaraocoop, el qual no recau mai sobre 
les propietats dels camperols ni la terra. Aquests 
béns són el darrer mecanisme de supervivència per a 
aquestes persones i és precisament on incideixen la 
majoria de bancs creditors, deixant en la misèria a 
famílies senceres i contribuint a l’abandonament del 
camp i a la dependència alimentària del país.

Un altre element positiu és la creació i consolidació 
d’aliances amb empreses d’altres sectors vinculades 
a les cadenes, com empreses de transport o la xarxa 
de pulperías de Managua. 

El fesol és un producte de primera necessitat, sobre-
tot per als sectors més humils de població. Sovint les 
grans empreses agropecuàries generen escassetat 
fictícia del producte amb l’objectiu de pujar el preu 
final. Això és, malgrat compren ràpidament i a preu 
baix la producció del camperol, retenen el producte i 
quan ho consideren oportú van introduint-lo a poc a 
poc, de tal manera que el preu es sostingui a l’alça en 
el temps. Gràcies a programes com el de Nicaraocoop, 
s’aconsegueix trencar aquesta dinàmica, introduint 
fesol al mercat, abaixant el preu i convertint-lo en un 
aliment assequible. 

· Com s’ha treballat el tema de la biodiversitat i 
l’agricultura sostenible?

Els hàbits productius i les necessitats faciliten la 
utilització de productes agroquímics, que acceleren 
el creixement, permeten suportar millor les plagues 
i les sequeres i faciliten la conservació. Però els efec-
tes d’aquesta pràctica són clarament nocius per a la 
salut de les persones a curt i llarg termini.

Completar un cicle productiu totalment respec-
tuós amb la terra i el medi ambient és molt costós 
i requereix temps. No obstant, els projectes de 
Nicaraoccop estan treballant en aquesta i altres di-
reccions; per exemple, s’ha aconseguit el certificat 
“Flo” de comerç just per a alguns dels seus produc-
tes (sèsam, plantes medicinals...).

Jordi Garrell, director de l’ACP

Un PAís QUE PAtEix “insEgUrEtAt  
ALimEntàriA nUtriCionAL”

Inseguretat alimentària nutricional. És una de les 
conclusions del Programa Mundial d’Aliments, agència 
especialitzada de les Nacions Unides. La fam, la mal-
nutrició i la pobresa són presents en el dia a dia de 
la població nicaragüenca: el consum diari de calories 
i proteïnes per persona representa només el 76% i el 
86%, respectivament, dels requeriments mínims, se-
gons normes internacionals. Els sectors més pobres 
no consumeixen ni tan sols la meitat d’aquests reque-
riments. Segons la FAO, el 22% de la població pateix 
subnutrició.

Nicaragua és un país amb un gran potencial pel que fa a 
recursos naturals, però molt minvat per les catàstrofes na-
turals (huracans, terratrèmols, erupcions volcàniques...) 
que cíclicament pateix. La seva economia es caracteritza 
per una agricultura de subsistència i de tipus familiar.

En aquest context, la idea d’engegar una cadena solidària 
del fesol té com a objectiu final l’establiment d’una es-
tructura eficient que impacti positivament en els preus, 
enfortint els productors i beneficiant els consumidors, 
que podran, d’aquesta manera, accedir a productes bà-
sics assequibles i de qualitat. Un dels elements clau és 
l’eliminació d’intermediaris que encareixin el producte 
i afavoreixin l’especulació amb els preus.
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LA forçA DEL CooPErAtiVismE

L’organització encarregada de planificar i executar el 
projecte és nicaraocoop, empresa cooperativa local for-
mada per un consorci d’organitzacions camperoles, 
que desenvolupa programes de producció agropecuària, 
d’agroindustrialització i de serveis (distribució de béns, 
mecanització agrícola, finançament, comercialització...).

Amb el recolzament de Nicaraocoop, els petits pro-
ductors i cooperativistes associats poden millorar la 
productivitat de les seves terres i la capacitat per em-
magatzemar el producte, la qual cosa permet anar acu-
mulant gra i donar-li un valor afegit. Paral·lelament, es 
van fent aliances amb els distribuïdors que formen part 
de l’economia popular (les botigues de barri, conegudes 
com a pulperías).

Quins són l’impacte i incidència reals de l’esforç rea-
litzat? D’una banda, s’aconsegueix que el procés pro-
ductiu del fesol sigui més equitatiu i transparent, ator-
gant el protagonisme a la població camperola. D’altra 
banda, les organitzacions locals s’enforteixen davant 
del mercat i les polítiques alimentàries nacionals. Fi-
nalment, tot això s’aconsegueix dintre d’un marc de 
respecte mediambiental.

En paraules d’alguns membres de la Cooperativa Jamil 
Río, adscrita al projecte, “les persones que s’organitzen sem-
pre poden sortir endavant. A nosaltres ens interessa seguir orga-
nitzats, seguir treballant amb diferents organitzacions, ja siguin 
nacionals o de fora del país, per poder obtenir beneficis i sortir de 
la pobresa”. ■

Tot i que aquest llegum és originari d’Àfrica i Àsia, 
es va començar a cultivar al continent americà uns 
7.000 anys A.C., concretament al sud de Mèxic.

El que es menja és el gra assecat de la planta, que 
en les condicions adequades es manté durant molt 
temps en bon estat.

El fesol té un alt contingut en fibra i proteïnes i és 
també una bona font de minerals. Juntament amb 
el blat i l’arròs, representa la dieta bàsica del nicara-
güenc. És un dels components del plat nacional, gallo 
pinto, que es prepara barrejant arròs i fesols negres o 
vermells, fregint-ho tot fins que queda torrat.

El consum de fesol també es molt característic de 
El Salvador i Costa Rica.

El fesol vermell

(Font: Informe de Cadena de Frijol Rojo en Nicaragua, 2007)
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“ Potser us preguntareu: Per què no hi ha en aquest llibre 
altres dibuixos tan grandiosos com el dibuix dels bao-
babs? La resposta és molt senzilla: ho vaig intentar però 
no ho vaig aconseguir. Quan dibuixava els baobabs ho 

feia impulsat per un sentiment d’urgència”.

Les paraules d’Antoine de Saint-Exupéry al seu famós 
llibre El petit príncep ens serveixen, anys després, per 
traçar una subtil pinzellada al voltant de l’actualitat 
del Senegal, un país que té en el baobab el seu símbol 
nacional i que, com tants altres del continent africà, 
viu en un estat d’urgència permanent similar al que re-
latava l’escriptor francès.

Urgència per la manca de recursos naturals, pels efec-
tes devastadors i cíclics de la sequera o per l’elevada 
taxa d’atur de la seva població, especialment la que 
viu a les zones rurals. En un país on el sector agrícola 
dóna feina al 70% de la població és realment urgent 
implantar i consolidar mecanismes que permetin en-
fortir la capacitat operativa dels qui treballen el camp 
i, a la llarga, assolir la sobirania alimentària en els 
nuclis familiars i en les comunitats rurals. D’altra 
banda, tenint en consideració que el 45% de la pobla-

ció és menor de 15 anys, és també apressant poder 
aturar el procés cada cop més en alça de la migració 
dels joves cap a la ciutat (fonamentalment, la capital, 
Dakar) o bé cap a l’estranger, mitjançant la clandesti-
nitat, amb tot el que això comporta.

ProDUCtorEs sEnsE DrEts

Aquest creixent fenomen migratori comporta, entre 
d’altres efectes econòmics i socials, que les dones es 
vegin obligades a assumir en molts casos el rol de caps 
de família i responsables de les tasques agrícoles. Pa-
radoxalment, tot i el paper determinant que la dona 
senegalesa juga en l’economia familiar, la seva figura 
continua sent ignorada i menysvalorada en els dife-
rents aspectes de la vida comunitària: no té potestat 
per prendre decisions, no té accés a la propietat de les 
terres, a la formació o a recursos materials i immateri-
als. Això es combina, a més a més, amb la forta natali-
tat característica del país, amb una de les mitjanes més 
altes de tot el món (5,1 fills per dona).

És en aquest context que se situa el projecte Enfortint 
la capacitat operativa de les dones de Bentégné per a l’accés a la 

Les agricultores de Bentégné (Senegal)  
aposten per avançar cap a la seguretat alimentària
El primer projecte de l’Associa-
ció Catalana per la Pau (ACP) 
al Senegal ha comptat amb la 
col·laboració de l’Association Fem-
me, Enfant, Lutte contre la Pauvreté 
(AFELP), organització orientada 
a instaurar un desenvolupament 

sostingut i un empoderament 
real de la dona, especialment 
en les zones rurals. La iniciati-
va Enfortint la capacitat operativa de 
les dones de Bentégné per a l’accés a la 
seguretat alimentària i per la reducció 
de la pobresa contemplava la cons-

trucció d’un centre d’emmagat-
zematge i comercialització de 
productes manufacturats i la ca-
pacitació de 120 dones en tallers 
de tècniques agrícoles, desenvo-
lupament, gestió i comptabili-
tat, entre d’altres.

L’Associació Catalana per la Pau (ACP) ha enge-
gat una campanya que té com a objectiu denunciar 
les causes de la fam, un problema que afecta prop 
de 1.000 milions de persones i que s’agreuja dia 
rere dia com a conseqüència de l’actual situació 
econòmica i financera.

Fonamentada sobre els eixos de l’accés a la terra 
i el dret a l’alimentació, la campanya promou 
diferents accions de sensibilització per fer arribar 
al conjunt de la ciutadania propostes i alternati-
ves davant d’aquesta tragèdia d’abast mundial. 
Així, es realitzaran activitats a centres de for-
mació, s’impartirà un seminari a la universitat i 
s’organitzarà una exposició.

Amb aquesta iniciativa es pretén recaptar fons 
per a l’execució de quatre projectes a Guatemala, 

Colòmbia, Palestina i Moçambic, desenvolupats 
per organitzacions locals que formen part de Via 
Campesina, moviment camperol internacional 
que defensa l’agricultura sostenible a petita escala 
com a opció per promoure la justícia social i la 
dignitat.

Campanya ‘Actuem contra la fam. Pel dret a la terra i als aliments’



seguretat alimentària i per la reducció de la pobresa, desenvo-
lupat durant els darrers dos anys per l’Associació Ca-
talana per la Pau (ACP), amb el cofinançament del 
Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Barcelona i la partici-
pació de l’Association Femme, Enfant, Lutte contre la Pauvreté 
(AFELP), en caràcter de soci local al Senegal. L’AFELP és 
una entitat que des de 1999 treballa per instaurar un 
desenvolupament sostingut i un empoderament real 
de la dona, i que actua com a facilitadora de proces-
sos que porten a terme organitzacions comunitàries 
de base.

Un CEntrE oriEntAt AL ComErç  
i A LA formACió

Bentégné és una població de la regió del Thiès, situada 
a 50 km de Dakar. Compta amb uns 5.500 habitants i 
és un important nus comarcal de comunicacions. La 
principal acció que s’ha portat a terme dintre del pro-
jecte és la construcció d’un centre d’emmagatzematge 
i comercialització dels productes manufacturats elabo-
rats per l’agrupació femenina Group de Promotion Femeni-
ne (GPF). Les dones del poble es dediquen a la producció 
de fruites, verdures i cereals, que transformen i con-
dicionen gràcies a alguns instruments tècnics propor-
cionats per l’AFELP.

La idea era habilitar el centre, de 136 m2, com a botiga 
per a l’exposició i la venda dels productes, i al mateix 
temps fer-lo servir com a lloc de reunió i de delibe-
ració. El projecte es complementa amb la capacitació 
de 100 dones en quatre tallers de tècniques agrícoles, 
manufactura i comercialització de productes, i 20 do-
nes en tallers de desenvolupament, gestió i compta-
bilitat.

Quin és el marc del projecte? S’engloba al voltant del 
dret a la sobirania alimentària i es concreta en dos 
eixos pràctics principals: enfortiment de les comuni-
tats rurals mitjançant l’accés i disponibilitat a la terra, 
i la comercialització de productes. Tot el marc d’acció 
està fonamentat en el respecte a la biodiversitat i en la 
utilització dels recursos naturals de la zona de manera 
sostinguda i sostenible.

Es preveu que tota l’activitat engegada arran d’aquest 
projecte acabi generant a mig termini llocs de feina 
per als joves, sobretot relacionats amb el turisme. I, 
ja més enllà, que posi el seu granet de sorra per a un 
canvi estructural i cultural més ampli, encaminat a 
assolir un major empoderament de la dona, no úni-
cament en l’àmbit rural, sinó en totes les esferes de 
la societat. ■
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tot eL marc d’acció està fonamentat en eL respecte 

a La biodiversitat i en La utiLització deLs recursos naturaLs 

de La zona de manera sostinguda i sostenibLe

Aquest projecte l’han portat a terme els propis be-
neficiaris (que havien participat en les discussions 
inicials), recolzats per un grup de voluntaris que 
treballa des de fa anys per a la comunitat. L’AFELP 
hi ha participat activament, organitzant i planifi-
cant les activitats, donant suport als equips de tre-
ball i subministrant tot allò que era necessari per 
a una correcta execució del projecte. A més, s’ha 
encarregat d’impartir les formacions i els tallers.

Durant el procés de construcció van sorgir algunes 
dificultats, especialment en la temporada de plu-
ges, quan els tornados es van emportar al seu pas 
tot el formigó i la sorra que hi havia emmagatze-
mats. Tot i així, el projecte va continuar endavant 
i el centre ha acabat esdevenint una estructura 
econòmica competitiva dins la comunitat, amb 
capacitat de generar activitats col·laterals per a la 
resta d’habitants del poble, sobretot per als joves 
amb interès en les activitats locals (com la revenda 
dels productes de l’agrupació). 

És un fet ja quantificable que aquest procés està 
contribuint de manera important a la reducció de 
l’atur entre els joves i a l’eradicació de la immigra-
ció clandestina a la zona. Paral·lelament, un altre 
impacte molt positiu ha estat la participació activa 
en el projecte dels joves de la ciutat. 

El programa també està ajudant a desenvolupar la 
cultura dels productes locals, com ara el mill, el 
blat de moro, el fesol o les verdures. La producció 
d’aquests productes ha augmentat respecte d’anys 
anteriors.

Finalment, cal ressenyar la intervenció activa de 
les dones de la comunitat. El foment de les seves 
capacitats, mitjançant programes de lideratge, de 
drets humans i d’informació, educació i comuni-
cació, ha tingut com a conseqüència que les dones 
hagin reforçat la seva autoestima i hagin adquirit 
una gran seguretat per al seu desenvolupament 
sociocultural i financer.

“El projecte està contribuint a la reducció de l’atur entre  
els joves i a l’eradicació de l’emigració clandestina a la zona”

Per Marta Roca



Associació Catalana per la Pau
L’ACP és una Organització No Governamental pel Desenvolupament, laica, democràtica, internacionalista, 
plural i progressista, que es construeix sobre la dedicació voluntària de les persones que la conformen  
i que pretén contribuir, des de la solidaritat i a través de la cooperació internacional al desenvolupament, 
a la creació d’un nou model de relacions socioeconòmiqes a escala global que garanteixi condicions de 
vida dignes per a totes les persones que habiten el planeta.

EL SALVADOR

GUATEMALA

NICARAGUA

COLÒMBIA

PERÚ

PARAGUAI

ARGENTINA

CUBA

DOMINICANA

HAITÍ

TIMOR

IRAQ

PALESTINA

JORDÀNIA

LÍBAN

BRASIL

Dret als mitjans de
subsistència durables

Dret a la pau, a la vida
i a la seguretat

Dret als serveis públics bàsics
(educació, salut, hàbitat, aigua).

Dret a l'autodeterminació dels pobles
i a la participació política

SENEGAL

MOÇAMBIC

Emergències davant conflictes
bèl·lics o catàstrofes naturals

PROJECTES FINANÇATS PER L’ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU

Junts, treballem a 18 països

Vols participar en un projecte d’acompanyament  
internacional i de defensa dels drets humans a Colòmbia?

Fes-te voluntari d’International Action for Peace 
(IAP) i ajuda’ns a denunciar la situació de violència 
i els abusos que pateix la població camperola en 
aquest país.  

Informa’t: (+34) 933 188 444 / info@actionpeace.org 

www.actionpeace.org




