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A Igualada, com a Catalunya i arreu dels Països Catalans, hi ha una forta
tradició en l’àmbit de la cooperació. Justament un dels altaveus internacionals del nostre país ha estat aquest compromís a favor del benefici
comú i la tasca humanitària realitzada per diverses ONG, l’administració
i les entitats i persones a títol individual.
Són molts els nostres conciutadans que dediquen o han dedicat part de
la seva vida a treballar per un món millor, amb els drets humans i la promoció de la pau com a valors fonamentals.
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La cooperació és sobretot una manera d’entendre el món, una actitud
davant les injustícies, és capacitat crítica, és inconformisme, és lluita, és
sentir-se part de la gran comunitat humana. És assumir la responsabilitat
dels efectes negatius de les nostres accions, com tenir botigues plenes
de roba que han estat confeccionades en condicions inhumanes o tenir
dipòsits al banc que financen guerres.
Cooperar no és imposar països “estables” des de la nostra lògica per
fer-hi negocis. Cooperar és treballar per millorar les condicions de vida,
conèixer i aprendre altres realitats, compartir conflictes per trobar-hi solucions. És reconèixer l’altre. Sense perjudicis ni des de la superioritat.
En condició d’iguals. La cooperació és un concepte que ens requereix
maduresa, perquè és esforç, és saltar la barrera dels anunciats simples.
Ens endinsa en la complexitat de les relacions internacionals, humanes,
econòmiques, colonials, bèl·liques.
Davant d’això ens pot ser molt útil l’exemple d’igualadins que cooperen
per tot el món aportant i rebent coneixement en la seva especialitat. Una
dedicació que ens fa d’Igualada una ciutat compromesa, amb presència
a la geografia mundial i exportadora i importadora d’experiències transformadores.
En aquest butlletí us presentem la Mar Aguilera, en Jaume Vila i en Pep
Margets. Tres igualadins que relaten la seva aportació en l’àmbit de la
cooperació. Un document excepcional que és una mostra de com Igualada és present al món des d’aquest àmbit.
Esperem que gaudiu llegint-lo i, com ens diu la Mar Aguilera, “ni que sigui
un gra de sorra... fes alguna cosa!”
					Joan Requesens i Roca
					Regidor de Cooperació
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ENTREVISTA

Mar
Aguilera
Vaqués

*

Sóc la Mar Aguilera Vaqués. Imparteixo
classes de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona. Dono assignatures
relacionades amb el Dret Electoral, Drets
Humans, llibertat d’expressió i pluralitat.
Treballo per la Unió Europea i Nacions
Unides en missions d’experts i d’observació
electoral en països en procés de democratització

Quina és la teva tasca a la Unió Europea o
Nacions Unides?
Des del 1996, que vaig anar a Bòsnia, que participo en missions d’observació electoral i missions d’altres tipus. Al 1999 vaig estar a Timor
en el referèndum de la seva Independència respecte Indonèsia. Després vaig anar a la República Txeca i, partir d’aleshores, he anat a moltes
missions d’observació.
El gener d’aquest any, he estat a Egipte en una
missió d’experts de la Unió Europea pel referèndum constitucional que s’ha realitzat després de l’alçament militar contra els Germans
Musulmans.
Com has arribat a treballar d’observadora
electoral o en missions d’experts?
Quan vaig acabar la carrera de Dret me’n vaig
anar un any a estudiar Nova York, a la Universitat de Colúmbia. Des d’allà vaig fer coses de
Drets Humans, vaig treballar en temes de llatinoamèrica i de medi ambient. Quan vaig tornar,
era el moment que hi havia el tema de Bòsnia
(s’havia acabat la guerra de l’ex-Iugoslàvia) i buscaven bastants observadors per anar a aquestes
missions perquè Europa s’hi va abocar. Llavors
el requisit que et demanaven era saber idiomes
i que tinguessis un bagatge internacional i la carrera de dret, ciències polítiques o periodisme.
Quins països has visitat en missions
d’experts o d’observació?
Egipte, Macedònia, Timor, El Salvador, Gàmbia, Tanzània, Veneçuela, Bòsnia, la República
Txeca, Togo, Sri Lanka, Cambodja, Haití, Sudan...

Explica’ns la teva última experiència: Egipte
Ha sigut interessant perquè se’ns plantejaven
molts dilemes morals: les revoltes del 2011 a la
Plaça Tahrir van fer fora Mubarak i amb aquesta
revolució s’hi van incorporar els Germans Musulmans, que sempre estaven a l’ombra. Aquests
van guanyar les eleccions democràticament però
van fer una constitució de caire islamista que
incorporava la sharia. Davant d’això els militars
van fer un cop d’estat per fer fora els musulmans
i, en comptes de fer una Constitució consensuada, s’ha fet en 60 dies i l’han fet 50 persones
escollides pel president. Per tant, el procés no
és democràtic però la Constitució és millor que
l’anterior.
D’altra banda, aquesta nova Constitució es guarda un ample marge de poder pels propis militars
o inclou lleis com la potestat de la policia per dissoldre manifestacions a trets contra les persones,
la qual cosa ha fet que els joves tornin a sortir al
carrer per protestar.
Què és el que més t’ha colpit d’aquestes experiències?
La pobresa extrema Per exemple al 2011 vaig
anar al Sudan i després a Haití. Veure tant seguit
dos llocs del planeta tan llunyans vivint situacions tant límit em va impressionar. Al Sudan
vaig anar a uns camps de refugiats de 20.000 persones enmig del desert. Portaven 30 anys allà. El
dictador Yashir els va treure les ONG, les va fer
fora. Allà no hi ha ni aigua, ni una fulla verda,
ni una fulla del terra per menjar. Veus que hi ha
gana i set...i després a Haití després del terratrèmol. I al tornar aquí et trobes en que estem
vivint en una bombolla.
Sobre la cooperació...
La cooperació, tot i les mancances que pot tenir,
és necessària perquè com a mínim es fa alguna
cosa. Ni que sigui un gra de sorra...però fes alguna cosa!
Quina lliçó has après d’aquestes experiències?
Una lliçó és que ens pensem que la democràcia,
la seguretat i l’estabilitat està aquí, a occident. I
mai pots dir mai. Ara hi és però potser d’aquí
uns anys ha desaparegut i llavors construir una

“La cooperació, tot i
les mancances que pot
tenir, és necessària
perquè com a mínim
es fa alguna cosa.
Ni que sigui un gra
de sorra...però fes
alguna cosa!”
democràcia, una societat més estable i més plural és molt lent. Es fa molt a poc a poc, dia a dia
i, fins i tot així, pot fallar. Sempre creiem que a
casa nostra les coses són més segures.
Una altra lliçó és que...ostres! A Mubarak el va
fer fora la gent! A Tunísia també els van fer fora.
La gent també té les seves armes. El que passa
és que les revolucions costen vides i has d’estar
molt malament per sortir al carrer i jugar-te la
vida. Ens pensàvem que les revolucions o els
canvis només passaven en el passat però la història passa, ara mateix, nosaltres som la història.
No està només al passat.
Ha canviat l’opinió que tenies de les persones nouvingudes a Catalunya després de la
teva experiència en d’altres països?
Jo penso que tots som iguals. Quan era petita
anava a una escola on tots els de la meva classe
eren fills de la immigració dels anys 60 i jo era la
única que parlava català. Sempre ha vingut gent
de fora i jo també he sigut immigrant als Estats
Units. Crec que és una desgràcia el fet d’haver
marxar del teu país perquè a casa teva no pots
menjar.
El terme “immigrant” no em convenç. Són persones que ara es troben en una situació immigrant. Potser els meus fills hauran d’immigrar o
potser aquí tornarem a acollir gent, no ho sabem. Per tant més val pensar que ara vivim en
una situació privilegiada sense oblidar que una
generació abans de la nostra va haver de marxar
i potser la generació següent també marxarà.

Egipte
• Segon estat més poblat d’Àfrica
• Capital: El Caire
• Conegut per la seva antiga civilització
• Focus polític i cultural del món
àrab.
• L’economia basa en
l’agricultura, el petroli i el turisme.
• La Revolta popular del 2011 va
aconseguir la dimissió del president Hosni Mubarak (després
d’estar al poder més de 30 anys).
• Al 2013 l’exèrcit va fer un nou
cop d’estat derrocant el poder
dels Germans Musulmans, el
partit elegit democràticament.
• Avui dia, les revoltes a la Plaça
Tahrir no s’aturen
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Les
desigualtats
en xifres

PIB: (Producte Interior Brut) Mesura macroeconòmica que expressa el
valor monetari de la producció de béns i serveis de demanda final d’un país
o regió durant un període determinat de temps. PIB = consum + inversió
+ (exportacions – importacions).
(FONT: www.datosmacro.com/pib, any 2012)

Al següent mapa de Peters s’hi reflecteixen
les xifres de diversos indicadors que mostren
l’estat de desenvolupament dels països on les
entitats d’Igualada Solidària tenen projectes: Sàhara, Índia, Senegal, Bolívia, Perú,
El Salvador, Colòmbia i República Dominica. Així, es pot observar la gran diferència respecte l’estat del desenvolupament que
gaudim els catalans i catalanes.

IDH: (Índex de Desenvolupament Humà) Mesura que expressa el
desenvolupament humà d’un país o regió durant un període determinat
a partir de la durada i qualitat de vida, el nivell d’instrucció i educació i el
nivell de vida. Es classifica en:
- IDH alt: des de 0,800 i superiors
- IDH mitjà: entre 0,500 i 0,799
- IDH baix: inferiors a 0,500
(FONT: Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament, PNUD, any 2012)

El mapa de Peters és un mapa
que presenta una distribució
espaial més justa dels continents
en el globus terraqui. La proposta
del cartògraf alemany va ser la de
presentar el mapa de tal manera
que les àrees fossin proporcionals
a les àrees reals. Els mapes que
estem acostumats i acostumades
a veure distorsionen les proporcions en favor dels països del
Nord.

INVERSIÓ EN EDUCACIÓ: percentatge d’inversió que cada país destina a l’educació del total dels pressupostos de l’estat.
(FONT: Banc Mundial, any 2012).
TAXA D’INCIDÈNCIA DE POBRESA: percentatge de persones que
viu per sota de la línia de pobresa nacional. Les estimacions nacionals es
basen en estimacions de subgrups ponderats segons la població, obtingudes a partir d’enquestes a les llars.
(FONT: Banc Mundial, 2011).

PERÚ

PIB: 154.604 M. d’€
IDH: 0,741
INVERSIÓ EN
EDUCACIÓ: 2,6% del
PIB (4.422.199.318€)
TAXA D’INCIDÈNCIA
DE POBRESA: 25,8%

Mapa de
Peters
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SÀHARA

CATALUNYA

SENEGAL

ÍNDIA

BOLÍVIA

EL SALVADOR

COLÒMBIA

REPÚBLICA
DOMINICANA

PIB: 74.740 M. d’€
IDH: 0,591
INVERSIÓ EN
EDUCACIÓ: 5,4% del
PIB (valor absolut no
publicat)
TAXA D’INCIDÈNCIA
DE POBRESA: 9%

PIB: 21.183 M. d’€
IDH: 0,675
INVERSIÓ EN
EDUCACIÓ: 6,9% del
PIB (1.183.015.472€)
TAXA D’INCIDÈNCIA
DE POBRESA: 51,3%

PIB: 1.029.002 M. d’€
IDH: 0,885
INVERSIÓ EN
EDUCACIÓ: 5% del
PIB (4.595.900.000 €)

PIB: 18.554 M. d’€
IDH: 0,680
INVERSIÓ EN
EDUCACIÓ: 3,4% del
PIB (597.612.120€)
TAXA D’INCIDÈNCIA
DE POBRESA: 34,5%

PIB: 10.920 M. d’€
IDH: 0,470
INVERSIÓ EN EDUCACIÓ: 5,6% del PIB
(valor absolut no publicat)
TAXA D’INCIDÈNCIA
DE POBRESA: 46,7%

PIB: 286.906 M. d’€
IDH: 0,719
INVERSIÓ EN
EDUCACIÓ: 4,4% del
PIB (12.814.723€)
TAXA D’INCIDÈNCIA
DE POBRESA: 32,7%

PIB: 1.431.908 M. d’€
IDH: 0,554
INVERSIÓ EN EDUCACIÓ: 3,2% del PIB
(valor absolut no publicat)
TAXA D’INCIDÈNCIA
DE POBRESA: 21,9%

PIB: 45.869 M. d’€
IDH: 0,702
INVERSIÓ EN
EDUCACIÓ: 2,1% del
PIB (1.124.038.900€)
TAXA D’INCIDÈNCIA
DE POBRESA: 40,9%
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ment com traumatismes. També els dotem amb
infraestructures perquè s’hi pugui fer feina quan
ja no hi som. Tot el material que hi portem es
queda allà com a donació.

ENTREVISTA

Jaume
Vila

*

Em dic Jaume Vila i vaig néixer a Igualada ara fa 48 anys. Vaig estudiar Medicina
a la Universitat de Barcelona i la especialitat d’Oftalmologia a l’Hospital Son Dureta
de Palma de Mallorca i ja m´hi vaig quedar.
Actualment treballo coma a facultatiu en
el Servei d’Oftalmologia del Hospital Son
Llàtzer de Palma de Mallorca.
Quina és la teva experiència en la cooperació internacional?
He estat en vàries expedicions de cooperació
sanitària a Etiòpia. El projecte té tres línies de
cirurgia general, ginecologia i obstetrícia i oftalmologia. Jo m’encarrego d’organitzar tot el referent en oftalmologia de la O.N.G. mallorquina
“Llevant en Marxa”
Quina tasca hi duus a terme?
Organitzo el viatges, recollim les necessitats per
a fer-hi intervencions quirúrgiques oftalmològiques i finalment hi participo com a oftalmòleg
en el viatges que fem. Fem intervencions de cataractes, tumoracions palpebrals i conjuntivals i
altres intervencions que puguin sorgir en el mo-

Etiòpia

• Etiòpia (la banya d’Àfrica)
• Capital: Addis Abeba
• Té un dels exèrcits més poderós
de l’Àfrica
• És multilingüe, multicultural
i multiètnica, amb prop de 80
grups.
• Gaudeix d’un sistema de temps i
calendari propis
• És el segon país productor
d’energia hidroelèctrica d’Àfrica
• Va ser sotmesa a una sèrie
d’epidèmies de fam a la dècada
dels 80
• Recentment, s’han reportat abusos contra els drets humans a
sota mandat del primer ministre
Meles Zenawi
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En quin estat es troba la sanitat a aquests
països?
En general la sanitat pública és quasi inexistent,
tan sols tenen alguna infraestructura sanitària
decent a les grans ciutats, encara que la majoria
son privades, amb la qual cosa la destinació final
són rics o estrangers (un exemple clar es Addis
Abbeba), però inclús a aquest nivell no es poden comparar amb les infraestructures bàsiques
sanitàries del nostre estat. A Etiòpia el tema és
molt complex, hi han moltes ONG’s treballanthi i hi tenim molts problemes per a fer-hi feina. És un país complex i els desplaçaments són
complicats i en alguns llocs poden ser perillosos.
Perquè és important la tasca que hi realitzes?
Aquests països necessiten un gran canvi en les
estructures polítiques per millorar la qualitat de
vida dels seus habitants. Això és tan difícil que
passi que malauradament a la població només
els hi queda l’ajuda desinteressada de les ONG’s.
L’estat no proporciona les infraestructures bàsiques per a cobrir les necessitats més primordials.
Està clar que la feina que pots fer tu individualment és com un granet de sorra d’un desert,
però el que veus és que hi ha molta gent que desinteressadament hi ajuda i que no solament fas
una feina puntual d’ajuda, sinó que les ONG’s
participen del desenvolupament social, educatiu
i sanitari. A vegades és l’única esperança que tenen.
Has viscut moments d’impotència?
Constantment vius moments d’impotència:quan
no et deixen passar el material per la frontera i
amb una gratificació de diners queda tot arreglat, quan s’acaba tot el material i la gent encara
fa cua demanant-te ajuda, quan te’n vas d’un lloc
i et pregunten quan tornaràs i tu no saps si algú
hi podrà tornar més endavant...
Ens pots explicar algun moment que t’hagi
quedat gravat a la memòria?
Crec que a mi com a molta gent que viatge al tercer món, es veritat que a pesar de les mancances
que tenen, et sorprèn i et queda gravat que també hi ha felicitat i alegria i quan veus als infants
contents, feliços i sempre al voltant teu demanant-te coses et fan sentir afortunat d’estar amb
ells. Et sorprèn l’amabilitat i com t’accepten, tan
diferent al primer món.
Es difícil explicar amb paraules els sentiments
que et queden després de col•laborar com a coo-

“Històricament
Catalunya sempre ha
sigut un país on sempre
s’ha acollit i integrat la
immigració i això ens
ha ajudat a ser més rics
i pròspers en tots els
aspectes”
perant, però el cert és que t’ajuda a valorar molt
més el que tens, i a menystenir els insignificants
problemes que jo tinc en el dia a dia quan has
vist gent amb tantes necessitats.
Ho recomanaries? Per què?
Es clar, sense cap dubte, has de pensar que encara que l’ajuda que proporciones et sembla que
pugui ésser poca cosa, realment la feina de totes
les persones que participen en projectes de cooperació és importantíssima per a molta gent amb
necessitats molt bàsiques que malauradament
existeixen encara en el nostre món.
Com creus que podem aportar el nostre granet de sorra des de Catalunya?
Catalunya te una gran tradició de cooperació i
ajuda a països del tercer món. És veritat que hi
ha moltes necessitats en aquest temps actual i
que molta gent dirà que hi ha gent molt necessitada en el nostre país i és veritat que també se’ls
ha d’ajudar, però no ens podem oblidar del tercer món on la nostra ajuda és la única esperança
que tenen i malauradament sense final visible.
Des que viatges a aquestes països realitzant les tasques que hi realitzes, ha canviat
d’alguna manera la visió que tens dels immigrants que venen al nostre país?
Històricament Catalunya sempre ha estat un
país on sempre s’ha acollit i integrat la immigració i això ens ha ajudat a ser més rics i pròspers
en tots els aspectes, a més han esdevingut nous
catalans els qual estimen com nosaltres la nostra
terra, veig amb tristor que en aquests moments
se’ls vegi com a causants de totes les nostres
desgràcies, però viatjant te n’adones que és gent
que tan sols busquen una oportunitat per millorar les seves condicions ja que en la majoria
dels seus països d’origen, probablement no la
tindrien mai.
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ENTREVISTA

Pep
Margets

*

Em dic Pep Margets, tinc una empresa a Igualada on desenvolupem sistemes
d’abastiment d’aigua i molins de cereals
utilitzant energies renovables. Treballo conjuntament amb en Joan Grifé. La meva motivació pels països subdesenvolupats va venir
pel fet d’haver conegut l’ ONG Metges Sense Fronteres (MSF) a Bolívia l’any 1990
durant un viatge de motxilla.
Explica’ns la teva experiència amb Metges
sense Fronteres
Vaig col·laborar amb MSF des del 1992 fins al
1999 fent diverses estades en diferents projectes.
Les tasques eren tècniques i sobretot complementàries a les actuacions de MSF: assegurar els
transports, muntatge d’hospitals de campanya,
energia, aigua, cadena de fred etc. Tasques d’una
gran varietat.
Com i perquè vas passar de cooperant a empresari?
Vaig viure i treballar en contextos molt diferents,
sobretot catàstrofes i guerres on la gent ho havia
perdut tot i estava en situacions molt precàries.
Per tant la feina estava molt enfocada a assegurar uns mínims vitals a les poblacions afectades.
Quan vaig decidir que calia un canvi a la meva
vida, vaig voler continuar estant implicat en activitats que fossin “útils” en els entorns que havia
conegut o similars. Per això vaig crear la empresa
Seine Tech.

“Tothom que es mogui pel
món sense prepotència,
prejudicis i amb la
ment oberta pot gaudir
de qualsevol cultura,
aportar alguna cosa i
aprendre dels altres...
però per fer això no cal
anar tant lluny: també a
Igualada seria possible!”

dubte. La irrigació amb energies renovables ha
d’assegurar la seguretat alimentària dels habitants de moltes zones que actualment depenen
de les pluges. És dramàtic que moltes collites es
perdin per manca d’energia per a regar, o que el
bestiar es mori de set, per no parlar dels problemes associats a la malnutrició o higiene. Quan
més gent sigui autosuficient, menys exposats estarem a l’especulació.
Què t’emportes d’aquestes experiències a
aquests països?
Que la gent ens assemblem molt més del que
ens pensem. Viatjar comporta sensacions, aprenentatge i compartir. Tot i que a vegades sap
molt greu veure el patiment de gent, per no
poder accedir a aigua potable, medicaments o
simplement tenir fam. Aleshores és quan venen
ganes de voler provocar canvis en la mida que
es pugui.

Quines tasques desenvolupa la teva empresa?
Fins ara hem dissenyat i subministrat equipaments per a respostes d’emergències per a vàries
organitzacions. Actualment treballem en tasques
més enfocades a la disponibilitat d’aigua per a
consum i irrigació, amb tècniques sostenibles i
no contaminants.

Ens pots explicar algun moment que t’hagi
quedat gravat a la memòria?
El genocidi a Rwanda al 1994, la guerra civil a
Angola o veure gent morint-se de fam al Sud del
Sudan. Impressiona ,sobretot per la indecència
que representa. També molts moments positius
com ara treballar conjuntament amb gent local,
l’amabilitat i la resiliència humana.

A quins països treballes?
A Etiòpia, Malawi, Mauritània, Txad, Kènia,
Burkina Faso...

Recomanaries descobrir altres realitats als
igualadins i igualadines? Per què?
Sí, per a enriquir-se i enriquir alhora. Tothom
que es mogui pel món sense prepotència, prejudicis i amb la ment oberta pot gaudir de qualsevol cultura, aportar alguna cosa i aprendre dels
altres. També es cert que no sempre s’ha d’anar
lluny, també a Igualada seria possible, no?

Què t’ofereixen aquests països que no et
puguin oferir els països del Nord o d’altres
països?
La nostra feina està enfocada a contextos rurals
i amb poca o nul·la disponibilitat energètica. Per
tant creiem que moltes zones africanes son les
més idònies. També ho demostra la bona acceptació que tenim dels nostres clients africans. A
més, ens hi sentim com a casa.
Quins beneficis aporta la teva empresa a nivell col·lectiu?
Nosaltres treballem per oferir unes tecnologies
fiables, no complicades i que es puguin replicar.
Els nostres clients son empresaris, cooperatives
o organitzacions locals o internacionals. El nostre model de negoci es basa en oferir productes
que poden cobrir certes necessitats.
Creus que la teva empresa cobreix alguna
necessitat o més aviat afegeix un nou valor
a la societat?
Creiem que pot ser ambdues coses. Les energies
renovables esdevindran l’energia del futur, sens

La visió que tens sobre els immigrants que
arriben a Catalunya: abans i després dels
viatges, ha canviat alguna cosa?
Fa molts anys estava una mica preocupat pel fet
que el món ens trobés tant avorrits que no vingués ningú. Trobo normal que la gent es mogui
amunt i avall per millorar la seva vida o la dels
seus fills. Sí que és preocupant que molta gent
cregui que la immigració s’aprofita dels recursos comuns. Si fos així, és el sistema el que falla, a més aquest sistema permet que molta gent
“d’aquí” cometi frau fiscal.

• Mauritània. Capital: Nouak•

•

•

chott. Compta amb 5 grups
ètnics. El 20% de la població viu
amb menys d’1,25$ al dia.
Txad. Capital: N’Djamena.
Compta amb més de 134 llengües. El 80% de la població viu
per sota del llindar de la pobresa.
Kènia. Capital: Nairobi.
Compta amb 61 llengües. El seu
desenvolupament econòmic es
veu afectat pels alts índex de
corrupció.
Burkina Faso. Capital:
Ouagadougou. Compta amb 68
llengües. L’agricultura representa un 32% de la riquesa nacional.
La seva taxa de mortalitat és
molt elevada a causa de la sida.

7

Foto: Referendum constitucional a Egipte

