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QUÈ ÉS “LA SOLIDARITAT... UN BON REMEI !”?  
 
És una recopilació de textos, fotos, frases cèlebres, acudits, auques, contes i recomanacions 
sobre cançons, audiovisuals i llibres, tot relacionat amb la solidaritat. Les fotos són alienes i els 
textos alguns aliens i altres propis.  
Els escrits es publiquen quinzenalment a la revista local de Bellpuig (Lleida) “El Pregoner 
d’Urgell”. 
Aquests llibres, fins al nº 7, es van iniciar al maig de 2014 i es van acabar a l’agost de 2015. 
La seva distribució és gratuïta. També existeix una versió en castellà. 
  

Aquesta obra és també una de les respostes a les meves inquietuds altruistes acumulades durant 
molts anys i que, per fi, puc realitzar gràcies a la meva nova situació de jubilat. 
 

Pel que fa als propòsits d’aquesta obra, a part d’oferir també una mica  d’esbarjo, no són altres 
que  propiciar que les persones estiguem més informades i puguem aprofundir analíticament en la 
pobresa i les seves causes, així com en les altres desigualtats i problemes socials no menys 
importants, i que a partir d’aquesta presa de consciència puguem comprometre’ns en la seva 
transformació, encara que aquesta pugui ser molt elemental com, per exemple, desmuntar 
prejudicis dels quals a vegades no en som prou conscients però que en certa manera contribueixen 
a perpetuar molts d’aquests problemes.  
 

I tant de bo que aquesta transformació anés més enllà com, per exemple, contribuir a: corregir les 
desigualtats socials, impulsar el desenvolupament humà a tot arreu, combatre la xenofòbia i el 
racisme, lluitar contra la violència en totes les seves vessants, defensar els drets humans, defensar 
el medi ambient, expandir la solidaritat, etc.  
 

Nosaltres tenim la darrera paraula, benvolgut lector/a. 
Moltes gràcies per la teva atenció. 

Enric Segarra Bosch 
Bellpuig, Agost de 2015 

    esegarrab@gmail.com 
 
 
 
 

L’obra, fins al nº 6, conté: 90 escrits/temes, 764 imatges, 241 frases cèlebres, 141 acudits il·lustrats, 4 auques, 13 
contes breus i, en un suplement, les lletres de 150 cançons amb missatges de valors. El nº 7 conté un índex 
complet dels números 1 al 6.  

 



PRESENTACIÓ  
PER PART DE LA GERMANA VICTÒRIA BRAQUEHAIS, DIRECTORA D’UN CENTRE DE FORMACIÓ DE LA R. D. DEL CONGO  
 
Querido lector: 
 

Tengo la alegría de presentarte  la obra de Enric Segarra Bosch titulada LA SOLIDARITAT…UN BON REMEI!  
 

El libro de Enric nos invita a vivir atentos, a estar despiertos para escuchar la voz de los sin voz, el clamor de los más pobres, el grito 
de aquellos que simplemente por haber nacido en zonas o en condiciones de menores recursos no pueden vivir con dignidad y ven su 
vida convertida en una continua lucha por sobrevivir. Están cerca y están lejos, en nuestros propios hogares, en nuestros lugares de 
trabajo, en nuestros vecindarios, en nuestros barrios y ciudades, y también en otros países, continentes y pueblos de la Tierra. Sí, “no 
todo el mundo vive tan bien como nosotros”, no todo el mundo puede comer cada día, beber agua potable, ser curado cuando está 
enfermo, llevar a sus hijos a la escuela, tener un trabajo, recibir un salario digno, tener un hogar o una tierra en la que habitar...  
 

Frente a esta realidad, estamos llamados a volver a nuestras raíces, a ese “espacio interior del mundo” (expresión de R.M. Rilke) para 
redescubrir que todo y todos estamos interconectados. Somos miembros de una única familia humana. Desmond Tutu nos invitó a ser 
“ubuntu”, una palabra de origen bantú que nos habla de ser cuando todos somos, del compartir recíproco, de estar abiertos y 
disponibles a los otros, de sabernos pertenecientes a “algo” más grande. Y entonces, yo diría que la reacción que brota espontánea es la 
SOLIDARIDAD. Quizás sea una de esas palabras como “amor”, “libertad” o tantas otras, muy usada, desgastada, incomprendida, 
malinterpretada, manipulada, deformada… pero ahí está. Y Enric recurre a las imágenes, a las canciones, a las películas, a páginas de 
Internet, a los libros, a los chistes, a noticias de los periódicos, a artículos, … ¡todo vale! para hacernos sentir de nuevo la frescura de 
esa palabra.  
 

Cuando una persona ha caído en la cuenta de que los bienes de la Tierra pertenecen a todos, no puede quedarse de brazos cruzados. 
Corremos el riesgo de creer que todo depende “de arriba”, de los gobiernos, de decisiones políticas, de las multinacionales, de los 
bancos… pero ¿y si nos decidiéramos a mirar la vida y la realidad desde las orillas y las periferias en lugar de mirarla desde el centro y 
desde nuestro pequeño yo? Porque cuando escuchamos la voz de los más pobres y les dejamos hablar para formar parte activa del 
cambio, ¡la creatividad se pone en marcha! y con ella, empieza la transformación.  
 

Enric nos habla de la solidaridad de tantas personas, conocidas y populares pero también desconocidas, calladas y anónimas; nos hace 
llegar la voz de ONGs, asociaciones, grupos, fundaciones, propuestas; nos acerca el eco de otras solidaridades que nos sorprenderán… 
recoge hechos puntuales, habituales y también el testimonio de personas comprometidas de por vida con la solidaridad. Es esa 
disponibilidad y apertura existencial lo que cambia el mundo porque detrás de todo lo que hay son siempre seres humanos, personas a 
las que mirar a los ojos. 
 

Y aunque nos habla poco de sí mismo, tengo que decir que a mí me impresionó conocer a Enric, su postura ante la vida y su manera de 
ver las cosas. Trabajador desde los trece años, conocedor de sus múltiples capacidades y de los límites que las circunstancias le han ido 
marcando y que él ha sabido transformar en oportunidades, deseoso de descubrir siempre más y de acercarse a la realidad de los otros, 
agradecido a la vida por lo mucho que ha recibido… Enric, sabedor también de la responsabilidad que eso supone, se lanzó a una gran 
aventura y entonces decidió tres cosas: DEDICAR TIEMPO, DEDICAR RECURSOS y COLABORAR. Me encantaría que el ejemplo de Enric, y las 
páginas que ha querido compartir con nosotros, sirvieran de trampolín a muchas otras personas porque… ¿piensas que es un sueño? 
Puede ser que sí, pero alguien me enseñó que “los sueños compartidos acaban por cumplirse”. Ojalá que la lectura del libro LA 
SOLIDARITAT… UN BON REMEI! te aliente y te anime a seguir formando parte, o a apuntarte si aún no lo has hecho, a esta gran corriente 
de solidaridad que puede, aquí y ahora, cambiar nuestro mundo. 

 
Victoria Braquehais, rp 

www.ushindibc.wordpress.com 
@ushindi735 

Kanzenze, República Democrática del Congo, Diciembre de 2014 
 



INTRODUCCIÓ 

Jo no puc canviar el Món,  
però en el bocí que m’ha tocat  viure 
vull aconseguir la diferència. 
 
 



LA SOLIDARITAT 
 
 
Podríem dir que la solidaritat és aquell grup d’accions que una persona realitza en benefici d’una altra sense 
rebre res a canvi. És un dels valors més importants en una societat desenvolupada que pretén combatre la 
pobresa i les desigualtats socials arreu del món. 
Ser solidaris significa prendre consciència de què els fets poden ser diferents de com són, que les aportacions 
de qualsevol tipus que un pugui fer serviran per a millorar la qualitat de vida d’aquelles persones que les 
necessiten.  
 
Segons l’Elsa Punset (escriptora i filòsofa, filla d’Eduard Punset): “es pot afirmar que les persones ajuden 
perquè són capaces de sentir i de posar-se a la pell dels altres. Ajudar genera felicitat personal i col·lectiva”. 
I el Camilo José Cela hi afegeix: “...es pot aprendre a potenciar aquesta capacitat o, al contrari, es pot ofegar.” 
 
A la vida hi ha dues classes de persones, solidàriament parlant: les que passen de llarg entremig de la gent amb 
una total indiferència (les no solidàries), i les que estan a l’aguait del què els hi passa als altres i miren de fer-hi 
alguna cosa (les solidàries). 
Les persones no solidàries viuen en la seva cofurna sense sentir res pels altres, no volen complicacions, sols el 
seu benestar.  
Les persones solidàries, un dia descobreixen que no estan soles al món, que hi ha moltes més persones amb les 
quals estan inter-relacionades i amb les que han de conviure i complementar-se perquè tot vagi millor.  
 
Solidari és aquell que pren consciència de què: 
- No tots tenim la mateixa “sort” o oportunitats, ja que el sol fet de néixer en un lloc o en un altre ja ens 
condiciona la vida. 
- Tots depenem els uns dels altres. 
- Tots tenim un gran potencial per oferir als demés. 
- Allò que deixem de fer un de nosaltres, no ho farà ningú més. 
- La societat ens necessita. 
- No podem preveure el futur, però sí que podem preparar-lo, perquè està a les nostres mans. El futur serà, en 
gran part, el que en fem d’ell. 
- Encara que sembli que no serveix per res, algunes petites actituds poden canviar el nostre entorn. Si som 
solidaris amb els que ens envolten, es crearà una atmosfera solidària i ens imitaran. 
- Etc. 
 
Existeixen diversos tipus de solidaris, entre els quals es poden trobar els circumstancials, els habituals i els 
compromesos.  
Circumstancials ho som quan donem alguna cosa puntualment i per a una finalitat determinada: per exemple, 
quan veiem per la televisió que hi ha hagut una catàstrofe, s’organitza una marató o una recollida d’aliments, 
etc., responent immediament però sense mantenir una continuïtat. També quan donem un cop de mà a un 
malalt excepcionalment, etc. 
Habituals ho som quan adquirim un compromís de continuïtat en les nostres accions solidàries, fent-nos 
voluntaris o socis d’alguna entitat, etc.  
Compromesa ho és una persona que es compromet a sacrificar una bona part del seu temps o béns, fins i tot la 
seva vida si cal, per ajudar altres persones. Es tracta dels cooperants de les ONGs, dels missioners, etc. tant si 
es desplacen a països llunyans com si treballen per aquesta causa al seu propi barri.  
 
A l’estat espanyol, prop de 3 milions de persones contribueixen d’una manera regular a alguna ONG, el que 
representa un 8% de la població adulta. A més, uns 4 milions de persones realitzen donacions puntuals a 
aquestes entitats, representant un altre 10% de la població adulta. No obstant això, tot i semblar importants, 
aquests percentatges són molt inferiors als que es produeixen a altres països europeus. 
 
Què fa falta per a ser solidaris compromesos?: 
- Tenir la suficient sensibilitat humana per a vibrar amb el que els hi passi als altres. 
- Ser valent per a començar una acció d’ajuda, sobretot si s’emprèn sol. 
- Ser generós per a desprendre’s del que es posseeix i donar-ho a qui ho necessiti. 



- Ser perseverant per a continuar l’acció, passi el que passi. 
- Tenir un esperit obert i universal per a oferir-se a qui ho necessiti, sense tenir en compte la seva raça, 
preferències polítiques o religió.   
 
Com podem ser solidaris habituals?: 
Avui en dia, tot i els grans progressos econòmics, tecnològics, mèdics, etc., constantment s’estan produint 
catàstrofes naturals, epidèmies, “hambrunes”, crisis, guerres, etc. que porten milions de persones a viure en 
unes condicions infrahumanes sense tenir-ne cap culpa. 
En aquests casos, els governs dels països més desenvolupats pot ser que els ajudin o no, en funció de l’afinitat 
que tinguin amb els països perjudicats, dels recursos que els sobrin i hi vulguin destinar, i de les contrapartides 
que en puguin treure. 
Però qui realment s’hi “avoca” amb tot el seu potencial econòmic i humà són les ONGs. Ara com ara són les 
ONGs qui més i millor ajuda humanitària proporcionen arreu del món i sense rebre’n cap contrapartida. D’aquí 
l’important que és fer-se voluntari o soci d’alguna ONG. 
 
No obstant això, existeixen moltes altres maneres de ser solidaris, a més de les ONGs, ja que s’entén per 
solidaritat qualsevol acte desinteressat que pugui significar un benefici per a una altra persona. La solidaritat és 
vital pel desenvolupament social. Sense un mínim de solidaritat cap societat funcionaria. 
Hi ha moltes accions que qualsevol persona pot realitzar en el seu dia a dia i que són solidàries com, per 
exemple:  
- Visitant malalts als hospitals o domicilis. 
- Donant la roba i altres objectes que no es necessitin i estan en bon estat. 
- Donant sang i, encara més, donant òrgans.  
- Participant en campanyes de neteja de parcs, muntanyes o rius. 
- Pagant els empresaris un salari just als seus empleats. 
- Exercint la seva feina el millor possible els empleats.  
- Essent considerats amb les persones desconegudes i amb els immigrants. 
- Actualitzant permanentment els seus coneixements els professionals, per a poder donar els millors serveis 
possibles. 
- No cobrant pels serveis professionals quan l’ocasió ho requereix. 
- Complint rigorosament amb les obligacions tributàries. 
- Respectant escrupolosament les normes de trànsit i altres. 
- Acudint immediatament per oferir ajuda davant qualsevol situació d’emergència. 
- Estant atents a les persones de l’entorn per si poden necessitar ajuda i no gosen demanar-la. 
- Revelant-se davant qualsevol injustícia pròpia o aliena. 
- A vegades, un copet a l’espatlla o una frase adient són decisius perquè una persona surti d’una situació 
d’estrès, encara que sigui per uns moments. 
- Etc. 
 
Per tant, la solidaritat pot ser un bon remei per 
a millorar aquest món, i a ella s’hi dedicaran 
una sèrie d’escrits que aportaran dades, 
reflexions i exemples de solidaritat col·lectiva 
i personal. 
 
La Gioconda Belli  va dir: “La solidaritat és la 
tendresa dels pobles”. 
 
 
 



NO TOTHOM VIU TAN BÉ COM NOSALTRES 
 
 
Malgrat l’actual crisi econòmica, i encara que ens queixem sovint, als països desenvolupats “vivim molt bé” 
en comparació amb el que passa a l’anomenat “Tercer Món” o “Sud”: mengem tant o més del que necessitem, 
disposem de la vestimenta necessària i la renovem més sovint del que la “sostenibilitat” requeriria, gaudim 
d’una llar confortable en la qual resguardar-nos, poden tenir cura de la nostra salut, rebem una educació 
completa, podem exercir els nostres drets com a ciutadans i tenim accés a un gran ventall de satisfaccions 
complementàries com el repòs, la cultura, etc.  
Això no obstant, també en aquest “Primer Món” ple de privilegis i excés de consum, hi ha persones que s’ho 
passen malament i que estem convertint en “invisibles”.  
 
Aquestes condicions de vida que semblen tan “imprescindibles” i “normals” en el Primer Món, en realitat no 
les gaudeixen plenament ni un 20% de les persones que poblen la terra, ja que...  
- més de 840 milions de persones passen gana permanentment, i uns quants cents de milions més en passen de 
tant en tant degut a “hambrunes” produïdes per males collites, guerres, catàstrofes naturals, etc.,  
- més de 2.000 milions de persones disposen de menys de dos euros diaris per a cobrir-se totes les seves 
necessitats, el que vol dir que són extremadament pobres,  
- més de 1.000 milions de persones viuen en assentaments molt precaris, sense cap possibilitat de millorar-los, 
- més de 1.300 milions de persones no tenen accés a l’assistència mèdica bàsica, 
- més de 57  milions d’infants no tenen cap accés a l’educació bàsica i una quantitat semblant rep una educació 
discontinua o deficient, 
- hi ha més de 250 milions de nens que no saben llegir, ni escriure ni comptar bé, 
- més de 1.100 milions de persones no tenen accés a l’aigua potable, 
- més de 1.400 milions de persones no tenen electricitat a casa seva, 
- més de 45 milions de persones són refugiats i viuen en campaments i centres d’acollida, dels quals 12 milions 
són nens, 
- molts cents de milions de persones no han tingut mai un treball estable, 
- i també cents de milions de persones pateixen persecucions, discriminacions, marginacions, inseguretat o 
injustícies sistemàticament, com a conseqüència de la inestabilitat política, la corrupció, la manca de drets, la 
desigualtat social, etc. 
 
Com a conseqüència de tot això: 
- uns 18.000 nens menors de 5 anys  moren cada dia (6,5 milions a l’any) per causes que es podrien evitar, com 
la pneumònia, la diarrea o el xarampió, amb mesures com vacunes, medicaments, accés a l’aigua potable o 
tractaments contra la desnutrició aguda,  
- unes 1.500 dones moren cada dia per complicacions evitables en l’embaràs (550.000 a l’any), 
- i un llarg etc. que realment fa esgarrifar. 

 
La fam és la màxima expressió de la desigualtat entre les persones i el fet de permetre-ho és una gran violació 
dels drets humans. Mentre milions de persones es moren de fam, en alguns països es destrueixen els excedents 
alimentaris per a mantenir alts els preus dels mateixos en el mercat. 
Segons la FAO, actualment existeixen recursos de sobres per alimentar la població mundial, que supera els 
7.000 milions de persones. 
Però la pobresa, o millor dit el subdesenvolupament humà,  incorpora moltes més mancances i desigualtats que 
la fam, com ho són la manca d’educació primària, d’assistència sanitària, d’igualtat de gènere home/dona, de 
justícia, de llibertat religiosa, política o d’expressió, etc. 
 
Aquesta situació, que gairebé tothom coneix, és considerada per molta gent com a “injusta” però “que no té 
remei”; que si “els de dalt” no ho arreglen, menys ho podem arreglar la gent normal i corrent.  
Però això no és pas així: tots i cadascú de nosaltres hi podem contribuir bastant a millorar les condicions de 
vida d’aquests milers de milions de persones que, simplement pel fet d’haver nascut al Sud, s’ho passen tan 
malament: podem pressionar “als de dalt” perquè facin el que els pertoca, podem contribuir al seu 
desenvolupament humà dedicant-los “atenció” i els recursos que ens sobren, podem consumir productes de 
comerç just, etc. 



Tot això, és bastant difícil d’assolir individualment. Per això s’han creat les ONGs, que són unes 
organitzacions sense ànim de lucre i independents dels poders polítics i econòmics, que sumant els desitjos i 
recursos de persones “individuals” aconsegueixen els seus propòsits. 
 
El Martin Luther King va dir: “Hem après a volar com els ocells, a nedar com els peixos, però no hem après 
l’art de viure junts, com a germans”.   
 
 
 
 
 
 
 



EL PERQUÈ DE LES DESIGUALTATS ENTRE EL NORD I EL SUD 
 
 
Primer que tot cal diferenciar i substituir el terme “desenvolupament econòmic” per l’anomenat 
“desenvolupament humà”, quan es vol parlar del nivell de vida real de la població d’un país. 
El desenvolupament econòmic d’un país s’amida principalment dividint el PIB (producte interior brut) per la 
seva població, obtenint-ne la “renda per càpita”.  Però aquest sistema no reflecteix realment com viu la majoria 
de la població, ja que països del tercer món que han augmentat darrerament molt el seu PIB (degut, per 
exemple, al petroli) i, per tant, han augmentat també molt la seva renda per càpita, resulta que pateixen més 
pobresa i desigualtats que mai perquè d’aquests increments només se n’han beneficiat els poderosos de 
sempre. 
 
Per a calcular millor la situació i evolució del desenvolupament i benestar d’un país, des de fa uns anys que 
l’ONU elabora un IDH (índex de desenvolupament humà) que no sols té en compte els ingressos mitjans per 
habitant, sinó que també contempla diversos aspectes socials com l’accés a la sanitat, l’educació, l’esperança 
de vida al néixer, la igualtat entre homes i dones, etc. 
 
Segons els experts, les diferències entre el desenvolupament humà d’uns països i uns altres són degudes a 
diverses causes, però essent-ne els principals responsables (i beneficiats) els països poderosos i les 
multinacionals que sempre se n’han aprofitat tant com han pogut.   
Entre aquestes causes s’hi inclouen: els efectes de les colonitzacions i posteriors descolonitzacions, geografies 
adverses, estructures econòmiques dèbils i socials poc cohesionades i, darrerament, la “globalització”. 
 
L’anomenada “globalització”, que tan bé els hi va a les empreses multinacionals (i que no respecten les normes 
laborals i mediambientals mínimes dels països que exploten) així com als països més rics, està homogeneïtzant 
no sols l’economia sinó també la cultura, la manera de pensar i de comportar-se, de la gent de qualsevol lloc 
del món, sense dotar-la dels recursos necessaris per a seguir aquest ritme i creant encara més desigualtats 
econòmiques i socials. Alhora, també s’està globalitzant el blanquejament de diners, els paradisos fiscals, 
l’evasió d’impostos, el tràfic d’armes, la prostitució, el crim organitzat, el joc, etc. 
 
Entre els problemes dels països subdesenvolupats s’hi troben: una baixa renda per habitant i, per tant, un també 
baix nivell de consum; un desenvolupament industrial molt escàs que depèn de la inversió exterior i està basat 
en la mà d’obra barata; recursos naturals  destinats fonamentalment a l’exportació (monocultius i minerals 
principalment); grans oscil·lacions de preus en aquests productes; una forta dependència de l’exterior en 
tecnologia, comerç i crèdits; un reduït nivell de vida, amb serveis de baixa qualitat i inaccessibles a gran part 
de la població; deficients infraestructures; alt índex d’analfabetisme; creixement demogràfic molt elevat; alta 
conflictivitat interna amb inestabilitat política, corrupció i desigualtat social; greus problemes mediambientals 
que comporten desastres naturals; fuita de cervells i de capitals; relació molt negativa en l’intercanvi de 
productes amb el primer món; moltes malalties, epidèmies i baixa qualitat de l’aigua; alta despoblació rural 
cap a les ciutats sense comptar amb cap expectativa de millora; alt endeutament públic, no sempre net ni ben 
aplicat; una concentració de terres o molt alta o molt baixa, sense terme mitjà (*); etc. 
 
(*) Per exemple, al Brasil, un 1% dels propietaris té gairebé el 50% de les terres cultivables del país, amb  
hisendes de més de 1.000 hectàrees que no sempre exploten en la seva totalitat. En canvi, un 53% de 
propietaris tenen només el 3% de les terres, i la superfície de les seves parcel·les oscil·la entre 1 i 10 hectàrees. 
A més, existeixen 20 milions de camperols sense terres, que treballen pels terratinents, sovint en condicions de 
semi esclavitud, com molt bé ho sap el nostre bisbe al Brasil Pere Casaldàliga.  
 
Un total de 189 països, amb el patrocini de l’ONU, al setembre de l’any 2000 van celebrar unes reunions 
anomenades Cimera del Mil·lenni i van establir vuit objectius de desenvolupament humà per l’any 2015, 
agafant com a referència inicial les dades del 1990: són els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni 
(ODM). 
Aquests objectius són: 1. Suprimir la pobresa extrema i la fam. 2. Aconseguir l’ensenyament primari universal. 
3. Promoure la igualtat de gèneres i l’autonomia de la dona. 4. Reduir la mortalitat infantil. 5. Millorar la salut 
materna. 6. Combatre el VIH/sida, el paludisme i altres malalties. 7. Garantir la sostenibilitat del medi ambient. 
8. Fomentar una associació mundial pel desenvolupament. 



A finals del 2013 (dos anys abans del termini marcat) la situació d’aquests objectius era la següent: 1. La 
pobresa extrema s’ha reduït a la meitat, des del 1990 (no obstant això, 1 de cada 8 persones encara passa gana). 
2. En les regions en vies de desenvolupament, l’accés a l’escola primària ha arribat al 90% (però 57 milions de 
nens encara no van al col·legi). 3. Gairebé s’ha aconseguit la igualtat en l’educació primària entre nens i nenes 
(això no obstant, les dones encara pateixen múltiples discriminacions). 4. Actualment moren cada dia 17.000 
nens menys que l’any 1990 (però encara en moren uns 18.000 cada dia, abans de fer els 5 anys). 5. La mort 
maternal s’ha reduït gairebé a la meitat (però sols la meitat de les dones dels països del Sud reben l’assistència 
mèdica mínima recomanada durant l’embaràs). 6. Prop de 10 milions de persones reberen tractament pel VIH 
el 2012, i entre els anys 2000 i 2010 es van evitar  més d’1 milió de morts per malària (però 7 milions de 
persones segueixen sense tenir accés a teràpies per tractar el VIH). 7. Des del 1990, 2.100 milions de persones 
han aconseguit accedir a l’aigua potable (però més de 1.000 milions encara no ho poden fer). 8. S’estan 
aplicant algunes mesures per a reduir el deute dels països del Sud i afavorir-los en les relacions comercials 
(però, degut a la crisi actual, darrerament se’ls han reduït bona part de les ajudes pel desenvolupament que 
rebien dels països del Nord).   

El Joseph Eugene Stiglitz va dir: “L’1% de la població té el que l’altre 99% necessita”. 
 
 
 



QUÈ PODEM FER NOSALTRES PEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
 
En el primer escrit hi deia que per a pal·liar la situació de subdesenvolupament que es viu al Sud, tots i cadascú 
de nosaltres hi podem fer alguna cosa tant de manera individual com, sobretot, col·lectiva. Individualment, 
amb els nostres vots i altres accions podem pressionar als poders polítics perquè assumeixin la seva 
responsabilitat humanitària envers aquests països i la seva població; podem vetllar perquè en el nostre entorn 
no es produeixin situacions de discriminació, desigualtat o injustícia, denunciant-ho quan així passi; també 
podem ser consumidors de productes etiquetats com a “comerç just” (*), etc. Col·lectivament, podem 
col·laborar amb una o més ONGs (organitzacions no governamentals) com a voluntaris, socis, etc. 
 
Una ONG és una entitat de caràcter privat i sense ànim de lucre que té com finalitat treballar pels drets 
humans, la promoció de l’educació, l’assistència sanitària, el desenvolupament de la gent del Sud, la protecció 
del medi ambient, etc. 
De fet, cada ONG sol tenir una especialitat concreta i les funcions que poden arribar a exercir són tan variades 
com ho puguin ser les demandes de la societat. N’hi ha d’àmbit local, regional, nacional i internacional.  
 
Les ONGs mai pretenen obtenir guanys de tipus econòmic, sinó que són entitats de la societat civil que es 
basen en el voluntariat i que intenten millorar algun aspecte de la vida de les persones.   
Solen finançar-se mitjançant la col·laboració dels ciutadans (socis, donacions...), de les aportacions 
d’organismes públics (estatals, autonòmics, municipals...) i de la generació pròpia d’ingressos (organització 
d’esdeveniments, venda de productes...). 
Malgrat nodrir-se bàsicament de voluntaris, pot ser que també contractin empleats com ara administradors, 
sanitaris, educadors, etc. 
 
Les ONGs mai han pretès substituir l’estat o altres organismes públics, sinó que el que volen és complementar 
les seves funcions. Per exemple, en la lluita contra la fam compleixen les següents funcions, entre d’altres: 
incidència política i vigilància dels compromisos adquirits pels poders públics en relació amb aquest tema; 
campanyes de conscienciació als països rics del Nord perquè es coneguin les realitats del Sud i sensibilitzar-los 
sobre les mateixes; desenvolupar programes específics de lluita contra la fam als països més afectats per la 
inseguretat alimentària i la pobresa; activar i gestionar programes d’emergència quan es produeix una 
catàstrofe.  
 
Les ONGs més habituals es podrien classificar en quatre grans grups, encara que n’hi ha d’altres que per les 
seves peculiaritats no es poden enquadrar en cap d’aquests grups: 
 

1. ONGs Socials: que treballen en els sectors més desfavorits i marginats de la nostra pròpia societat. Fan 
treballs d’assistència, integració, prevenció de la marginació, sensibilització de l’opinió pública, etc. en els 
col·lectius d’immigrants, refugiats, gitanos, discapacitats, drogodependents, malalts, ancians, sense sostre, etc. 
Són molt conegudes en el nostre entorn Càritas (amb molta activitat a Bellpuig), Fundació Pare Manel, Arrels 
Fundació... 
 

2. ONGs de Drets Humans: que treballen en la denúncia de la violació dels drets humans i en la defensa 
d’aquests drets a tot el món. Fan campanyes de sensibilització de l’opinió pública, pressionen als governs, 
divulguen estudis i investigacions, etc. Són molt conegudes aquí Amnistia Internacional, S.O.S. Racisme, 
Justícia i Pau...  
 

3. ONGs Mediambientals: que treballen en la defensa del medi ambient. Fan accions per evitar l’extinció 
d’algunes espècies d’animals, així com l’estudi, conservació i defensa de la natura en general. Són molt 
conegudes internacionalment Greenpeace i WWF, i a la província de Lleida Ipcena.  
 

4. ONGs pel Desenvolupament: que tenen com a objectiu impulsar polítiques i actuacions encaminades al 
benestar i desenvolupament social de col·lectius exclosos o empobrits, principalment als països del Sud. 
També tenen una gran participació en les catàstrofes que sovint es produeixen arreu del món. Entre les més 
conegudes s’hi troben Mans Unides (que té la direcció del bisbat de Solsona precisament a Bellpuig), Oxfam 
Intermon, Metges Sense Fronteres... 
 



Entre les ONGs que no entren ben bé en els grups anteriors, s’hi troben p. e. l’Associació Espanyola Contra el 
Càncer, el Banc dels Aliments de Lleida, la cooperativa de crèdit Oikocrèdit Catalunya... 
(*) Tornant a lo que individualment hi podem fer cadascú de nosaltres, cal dir que com a consumidors, les 
nostres decisions de cada dia poden tenir un impacte global. Pel sol fet d’escollir productes fabricats amb 
condicions laborals justes, o ecològics, o de temporada, o de proximitat, o de comerç just, ja estem contribuint 
a un món més equilibrat i reduint la nostra petjada ecològica.  
Es tracta de consumir atenent a criteris socioambientals i laborals més justos.  
També a l’hora de deixar els nostres diners en un banc podem escollir l’anomenada banca ètica, la qual 
garanteix que no s’invertiran els nostres diners en negocis dedicats a la compravenda d’armes, o a l’espoli 
ambiental, o a sostenir règims dictatorials, etc. i solen donar microcrèdits a emprenedors i emprenedores dels 
països del Sud. 
Però, sobretot, el primer pas que hem de donar per aportar el nostre granet de sorra per a una societat més justa 
i equilibrada, és informar-nos, sensibilitzar-nos i conscienciar-nos al respecte.  
 
El Samuel Johnson va dir: “Les grans obres són fetes no amb la força sinó amb la perseverança”.  
 
 
 
 
 



EL VOLUNTARIAT DE LES ONGs 
 
 
La definició oficial de “voluntari” a Catalunya és: “el conjunt de persones que efectuen una prestació 
voluntària i lliure, de serveis cívics o socials, sense contraprestació econòmica, dins el marc d’una organització 
estable i democràtica que comporti un compromís d’actuació a favor de la societat i de la persona”. 
 
De “voluntariat” sempre n’hi ha hagut, essent-ne un exemple històric el de la Creu Roja,  però quan potser es 
va fer més visible o mediàtica a Catalunya aquesta activitat va ser durant la celebració dels Jocs Olímpics de 
Barcelona l’any 1992, on s’hi van inscriure 102.000 candidats i se’n van admetre 35.000.  
 
En aquest escrit parlarem principalment del voluntariat de les ONGs i d’altres entitats sense ànim de lucre, ja 
que entre uns i altres han arribat a tenir tanta importància que se’ls denomina Tercer Sector (el Primer Sector 
és l’Estat i altres administracions públiques, el Segon Sector són les empreses mercantils privades). En el 
Tercer Sector s’hi troben, doncs, totes aquelles activitats que no pertanyen ni al sector públic ni al mercat, ja 
que són “no governamentals” i “sense ànim de lucre”. 
 
En la llei sobre voluntariat queden excloses d’aquesta denominació les actuacions voluntàries aïllades, 
esporàdiques o  prestades al marge d’organitzacions públiques o privades sense ànim de lucre, realitzades per 
raons familiars, d’amistat o de bon veïnatge. La llei també diu que l’activitat de voluntari no podrà en cap cas 
substituir el treball retribuït. 
 
Algunes de les motivacions que porten a fer-se voluntari poden ser: 
- Altruisme: els voluntaris pretenen el benefici dels altres sense rebre cap gratificació econòmica per fer-ho. 
- Solidaritat: es treballa no sols pels altres sinó amb els altres, sentint els seus problemes com a propis, igual 
que les accions per a solucionar-los i els beneficis obtinguts així. 
- Qualitat de vida: ajudar els altres fa sentir-se bé als voluntaris. Després de realitzar la primera acció social se 
sol repetir, ja que els resultats intrínsecs obtinguts motiven bastant. 
- Devolució de favors rebuts: persones que es beneficiaren del treball voluntari dels altres i retornen lo rebut a 
la societat. 
- Conviccions religioses: la fe mou als voluntaris creients. 
- Augmentar les possibilitats de treball: molts empresaris valoren el treball voluntari (per la iniciativa, la 
responsabilitat, etc. dels que el realitzen). El voluntariat és especialment útil per a trobar treball en el camp 
social. 
- Augmentar les relacions socials: mitjançant el voluntariat se sol conèixer molta gent. A més, els voluntaris 
que es dediquen a un mateix fi solen tenir interessos comuns. 
 
Alguns dels elements essencials d’un voluntari, segons Mans Unides, són:  
- És una decisió que es pren de manera reflexiva i responsable. 
- Està basada en l’altruisme i la solidaritat. 
- Actua de manera desinteressada, sense contraprestació econòmica. 
- Suposa un compromís que es pren per iniciativa pròpia, lliurement. 
- Dedica part del temps lliure disponible. 
- Intervé de manera contínua i regular. 
- L’acció que realitza és útil i en benefici de la comunitat. 
- Es forma i capacita per a desenvolupar adequadament la seva acció. 
- Tracta d’actuar sobre la causa real dels problemes. 
- La participació, com a metodologia i meta de treball. 
- Es realitza en el marc d’una organització sense ànim de lucre, dintre de programes i projectes clarament 
definits. 
 
Alguns tipus de col·laboració com a voluntaris poden ser: 
- Reforç escolar amb nens i adolescents. Hi ha molts estudiants que necessiten una ajuda extra en els seus 
estudis, però per les seves circumstàncies no es poden permetre anar a una acadèmia.  
- Cursets per a immigrants. Els immigrants necessiten conèixer la llengua i els costums del país que els acull, 
per a poder-s’hi integrar i desenvolupar millor.  



- Acompanyament a persones majors o amb discapacitat. Realment molta gent gran és víctima de la soledat; 
necessiten companyia i, a vegades, una mica d’ajuda en les tasques de cada dia. Les persones discapacitades, a 
la majoria de les quals no arriba l’ajuda pública, tenen certes necessitats que les ONGs i els seus voluntaris 
poden proporcionar-los-hi, com organitzar activitats d’esbarjo, acompanyar-los al metge, etc. 
- Fer difusió i captació de socis per a una ONG al carrer o via on-line. 
- Treballar periòdicament unes hores en una botiga de Càritas, en un magatzem d’un Banc d’Aliments, en un 
Alberg de Transeünts, en un Centre d’Acollida d’Immigrants, en la protecció o recuperació d’espècies animals 
o espais naturals, etc. 
- Anant a exercir la pròpia professió durant les vacances anuals, desinteressadament, a llocs on no tenen cap 
més possibilitat, com ara metges especialistes, veterinaris, agrònoms, mestres, etc. 
- Viatjar temporalment al Sud per a cooperar-hi. Per exemple, els Microprojectes de Cooperació (MP) són 
experiències de voluntariat internacional en les que un grup de persones i un coordinador viatgen a algun país 
del Sud per a desenvolupar una acció voluntària durant unes setmanes, tenint com a objectiu cobrir alguna 
necessitat que una organització local els ha demanat. Els microprojectes són una eina de cooperació, 
d’aprenentatge i de promoció de la cultura de la solidaritat.  
- Acudir puntualment per ajudar quan es produeix una catàstrofe de qualsevol índole (com a exemple 
excepcional, recordar la solidaritat que es va produir l’any 2002 amb ocasió del “chapapote” de la costa de 
Galícia). 

El Sófocles va dir: “L’obra humana més bella és la de ser útil al pròxim”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCAR PER LA SOLIDARITAT 
 
 
Segons Sara Sánchez: “Els pares tenim a les nostres esquenes una gran responsabilitat per a educar els nostres 
fills, inculcant-los valors i emocions que els converteixin en les persones que seran en el futur. Un dels 
principals valors que hem d’ensenyar als nostres fills és el de la solidaritat, que els permetrà establir relacions 
empàtiques (*) de col·laboració amb altres persones. La solidaritat és el valor humà que ens inclina a ajudar els 
altres sense rebre res a canvi. Sempre que vulguem ensenyar als nostres fills a ser solidaris hem de predicar 
amb l’exemple, és a dir, que vegin que les persones més solidàries són els seus pares i imitin aquesta manera 
de ser quan siguin grans. Aquesta actitud és una de les millors riqueses que els hi podem deixar en herència”. 
(* “Empatia” és la capacitat d’entendre la postura dels altres i viure com a propis els seus sentiments). 
 
L’exemple és sempre la millor escola, ja que la verdadera educació en valors consisteix en la transmissió de 
conductes. Els nens aprenen mitjançant models i resulta difícil demanar-los que siguin solidaris si no veuen, 
habitualment a casa, que els seus pares ho són. En general, els nens aprenen més d’allò que fem els pares que 
del que els hi diem, perquè són imitadors i estan pendents de totes les nostres actuacions. Per aquest motiu, 
molts experts asseguren que els valors són una espècie d’hàbits que es van adquirint de manera inconscient en 
el nucli familiar. 
 
Però els valors no poden imposar-se. El nen no adoptarà un valor si no vol, per obligació, ja que quan es deixi 
d’insistir-hi farà el que a ell li sembli millor. Si no vol actuar com tu voldries, no l’obliguis, ja que no es poden 
imposar valors a la força. Inculcar valors als fills és una tasca que ha d’iniciar-se des de molt petits, a base de 
paciència, constància i seny.  
 
La solidaritat és un dels valors humans més importants i consisteix a ajudar personalment o col·laborar amb 
altres per aconseguir un objectiu. Totes les persones necessiten els altres en algun moment, per la qual cosa els 
nens hauran d’aprendre que la solidaritat és necessària per a viure en un món millor. Cal ensenyar-los que és 
necessari ajudar als que ho necessitin sense tenir l’obligació de fer-ho, i explicar-los que és un gest gratuït del 
qual l’únic que se n’obté és la satisfacció interna d’haver-ho fet.  
 
També és important que, a la vegada que se’ls ensenya a ser solidaris, se’ls inculquin altres valors com la 
generositat, la bondat i la sinceritat, i a compartir els seus jocs amb els altres nens, així com la importància de 
jugar amb els altres i no contra ells, perquè aprenguin la importància de passar-ho bé i no de guanyar 
exclusivament. 
 
Nadal és el moment ideal per aprendre el significat de la solidaritat, encara que aquest s’ha d’ensenyar durant 
tot l’any. Els nens han d’aprendre que hi ha altres persones que no són tan afortunades en aquesta època de 
l’any, nens que no sols no reben regals ni joguines, sinó que no tenen ni tan sols menjar. Així, se’ls hi pot 
explicar que hi ha gent que necessita ajuda i que ells els hi poden oferir; proposar-los d’anar junts a alguna 
entitat existent a la zona, on recullen roba, joguines o menjar pels més desfavorits; fer una donació...  
 
Si es vol fomentar la solidaritat, serà oportú que els nens visquin en una llar on sempre hi hagi temps per 
ajudar els altres i on s’escoltin missatges com “vaig a portar roba a Càritas pels pobres”, “anem a fer la compra 
a l’àvia perquè està malalta”, etc. A més d’ensenyar-los com s’ha d’actuar amb els altres, se’ls pot fer posar al 
lloc de l’altre, de manera que entenguin la importància de la seva ajuda quan és realment necessària. 
 
La solidaritat uneix els nens; quan participen amb el seu col·legi en una campanya solidària es produeix una 
unió amb els companys que participen de la mateixa i amb els nens que s’enfronten a alguna necessitat i reben 
l’ajuda. La seva ajuda és important, però el més important és quan ells creixen amb el desafiament de ser cada 
dia millors persones. 
 
A més de predicar amb l’exemple dels pares i dels col·legis, hi ha altres possibilitats d’educar per a la 
solidaritat i cada educador ha d’escollir les que més s’adaptin a les seves circumstàncies. 
 
Entrant en el terreny personal, recordo que el meu pare, que va néixer el 1918, m’explicava que de petit llegia 
la revista juvenil “En Patufet” on s’hi publicaven els relats “Pàgines viscudes” del Josep Maria Folch i Torres, 



amb il·lustracions del Joan G. Junceda, i que van ser molt populars en aquella època. Doncs bé, aquests relats, 
que eren molt sentimentals-idealistes-moralistes, van deixar una gran empremta en la seva manera de sentir i 
de fer i se’n va recordar tota la vida, i puc assegurar que aquesta empremta va donar molts bons fruits. És a dir 
que, a més de la formació que pogués haver rebut, la lectura continuada d’uns textos adients durant la seva 
infantesa va contribuir i molt en la seva educació per la solidaritat. 
 
Saltant-me dues generacions i parlant de la meva néta Laia, que té 6 anys, he constatat que també ella disposa 
de contes actuals moralitzants (encara que no tan dramàtics com els del Folch i Torres) i que li poden ser de 
molt profit. Però també estic veient que té al seu abast altres mitjans d’esbarjo que li poden fer més mal que bé, 
com ho són les sèries televisives de dibuixos animats violents, algunes competicions esportives massa 
competitives (o potser dir-ne “combatives”?), etc. Per tant, cal tenir molta cura amb el que s’entretenen els 
nens i nenes. 
 
La capacitat de ser solidaris és el final d’un procés de formació moral que va començar a la infantesa, amb 
l’aprenentatge de allò que és bo i allò que és dolent. En empatitzar amb les persones més desvalgudes comença 
a sorgir, tant en el nen com en l’adolescent, la compassió que mou a ajudar el pròxim. Un procés que culmina 
quan la persona s’integra en si mateixa la preocupació solidària pels drets humans de tots els que formem part 
de la societat. 
 
El Karl A. Menninger va dir: “El que es doni als nens, els nens ho donaran a la societat”. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



FOTOS QUE 
REMOUEN 
CONSCIÈNCIES 

La consciència és el millor jutge  
que té un home de bé. 
 

José de San Martín  

 
 



                                               
 
 
 

                                              “Gracias a la vida, que me ha dado tanto…”  
 

diu la cançó de la Violeta Parra que tan bé canten la Nana 
Mouskouri i l’Alberto Cortez...  
 

“Me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo 
lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado... 
Me ha dado el oído que en todo su ancho, graba noche y día 
grillos y canarios... 
Me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos 
anduve ciudades y charcos... 
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo 
dicha de quebranto...” 
 

A més de tot el que diu la cançó (gaudir de la vista, l’oïda, la 
parla, les cames, els braços, els sentiments, etc.), la vida 
ens ha donat moltíssimes més coses, sense privar-nos-en 
possiblement de cap d’important. 
 

Econòmicament parlant, aquesta situació nostra que aquí i 
ara ens sembla tan normal, no ho és gens, ja que més de 
800 milions de persones passen gana cada dia i diversos 
milers de milions més són molt pobres (1.300 milions 
passen amb menys de 70 cèntims d’euro al dia i 2.000 
milions amb menys de 2 euros diaris). En realitat, d’aquest 
benestar econòmic en gaudim al món un percentatge molt 
petit de persones (potser un 20%?). 
 

Pel que fa a altres qüestions, només cal recordar que les 
generacions nascudes aquí després del 1939, som de les 
poques que no hem viscut mai cap guerra, ni cap pesta, ni 
cap catàstrofe. 
    

Cal doncs que hi reflexionem una mica, i ens sentirem 
realment satisfets de la sort que hem tingut, deixant de 
queixar-nos per qualsevol cosa i, potser, també ens 
manifestarem més solidaris amb els que no estan tan bé. 
 

Per a contribuir a il·lustrar aquesta reflexió, seguidament 
es mostren un recull de FOTOS QUE REMOUEN CONS-
CIÈNCIES.  

 
                                  



           

CATÀSTROFES 

Només quan hi ha una gran catàstrofe es dóna tot per perdut. La gent deixa de 
banda les seves diferències per entendre’s i ajudar-se malgrat tot, per a superar 
aquests tràngols entre tots.   
Desconegut  

És curiós el lluny que resulta una desgràcia quan no ens afecta personalment. 
John Ernst Steinbeck 



 
CATÀSTROFES NATURALS 



MÉS CATÀSTROFES NATURALS 



CATÀSTROFES POTSER EVITABLES 



MÉS CATÀSTROFES POTSER EVITABLES 



CONSEQÜÈNCIES DE LES CATÀSTROFES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉS CONSEQÜÈNCIES DE LES CATÀSTROFES 



PESTES 



 SIDA  



CONFLICTES 

No sé com serà la tercera guerra mundial, sols sé que la quarta serà amb 
pedres i llances.  
Albert Einstein 

Quan els rics es fan la guerra, són els pobres els que moren. 
Jean-Paul Sartre 

La guerra és una matança entre gent que no es coneix, per a profit de 
gent que si es coneix però que no es maten. 
Paul Valéry 

L’estrany de la guerra és que cada cap d’assassins fa beneir la seva 
bandera i invoca solemnement a Déu abans de llançar-se a exterminar al 
seu pròxim. 
Fançois-Marie Arouet Voltaire   

Els refugiats són persones que fugen dels seus països perquè tenen una 
por fonamentada a ser perseguits per motius de raça, religió, nacionalitat, 
opció política, o per ser membres d’algun grup social en particular. Un 
refugiat, o bé no pot tornar al seu país, o té por de fer-ho. 
Diccionari del ACNUR 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIS DE CONFLICTES 
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TERRORISME 



INVASIONS 



GUERRES 



NENS SOLDATS 



TORTURES 



REFUGIATS 



DESEQUILIBRIS 

No hi haurà pau a la Terra mentre perdurin les opressions dels pobles, les 
injustícies i els desequilibris econòmics que encara existeixen. 
Desconegut  

A cap pobre el consola saber que en el món sempre hi ha hagut rics i 
pobres (als rics si). 
Noel Clarasó  

On hi ha justícia no hi ha pobresa. 
Confuci  

Abans de donar al poble sacerdots, soldats i mestres, seria oportú saber si 
no s’estan morint de fam. 
Lleó Tolstoi  

El perill del passat fou que va fer esclaus als homes. El perill del futur és 
que arribin a ser robots. 
Erich Pinchas Fromm  

L’opulència és escola de vanitat i asprors. 
Madame de Maintenon  

El diner és com el fem, no és bo a no ser que s’escampi. 
Francis Bacon  



 DESENVOLUPAMENT DESEQUILIBRAT 



POBRESA 



 
 

FAM 



MÉS FAM 



ATUR 



EMIGRACIÓ 



MÉS EMIGRACIÓ 



CORRUPCIÓ 



EXPLOTACIÓN LABORAL 



ESCLAVITUD   



DELINQÜÈNCIA JUVENIL 



TREBALL INFANTIL 



PROSTITUCIÓ INFANTIL 



DONES MALTRACTADES 
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OPULÈNCIA 
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