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1- El secret d’en Vicenç Ferrer
Heu tingut mai idees per fer un món millor? Totes les persones podem contribuir-hi. Per exemple, reciclant,
estalviant aigua per protegir el planeta o donant un cop de mà a les persones que més ho necessiten. Es pot
ajudar de moltes maneres, i totes són igual d’importants.
Per això, el 2015, 193 països ens vam unir per fer-ho possible i, així, idear un objectiu comú del qual van sortir
17 Objectius de Desenvolupament Sostenible per aconseguir que totes i tots tinguéssim els mateixos drets.
Aquesta trobada es va anomenar Agenda 2030, perquè la idea és que complim els objectius en aquesta data.
Aquesta agenda parla d’objectius tan importants com acabar amb la pobresa al món, vetllar per la salut i el
benestar de totes les persones, el dret a una educació inclusiva i de qualitat per a totes les nenes i els nens,
viure en un món en què les dones i els homes tinguin els mateixos drets i oportunitats o frenar el canvi climàtic
i vetllar per la sostenibilitat del planeta, entre d’altres.
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I és que quan dos o més persones s’uneixen i col·laboren plegades per aconseguir un objectiu comú, es parla
de solidaritat. Però la solidaritat va més enllà: és compartir i oferir ajuda a les persones que la necessiten. És
més: totes les persones podem necessitar ajuda en algun moment. La solidaritat no és caritat, és creure i fer
un món millor no només per a nosaltres sinó per a totes les persones del planeta. Us imagineu que, per casualitat, haguéssiu nascut en un poblet de l’Índia?
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Us parlarem d’una persona molt solidària, en Vicenç Ferrer, que va dedicar la seva vida a ajudar persones molt
pobres de l’Índia. En Vicenç tenia un secret que compartirem amb vosaltres: una persona sola només pot fer
petites coses per canviar el món. Però moltes persones juntes poden aconseguir coses molt grans, com per
exemple construir hospitals plens d’esperança, cases dignes o escoles de reforç on aprenen i juguen les
nenes i els nens amb els quals feu l’intercanvi.
En Vicenç va crear la Fundació Vicente Ferrer, una ONGD a l’Índia. Avui aprendrem què és una ONGD,
coneixerem per què és tan important lluitar per la igualtat, veurem d’on venen els productes que comprem i
aprendrem què és el comerç just.

2- Riquesa i pobresa
Igual que arreu del món, a l’Índia hi ha persones molt riques que viuen en cases que són com grans palaus
molt luxosos. Poden comprar tot el que volen. Tenen persones que els fan els menjars i els netegen la casa,
diversos cotxes i, de vegades, fins i tot poden tenir un helicòpter. L’home més ric de l’Índia, en Mukesh
Ambani, té tot això a la seva mansió de més de 20 pisos.
Tanmateix, hi ha molt poques persones amb tots aquests privilegis. Moltes famílies de l’Índia viuen en situació de pobresa. La majoria de persones pobres del món són nenes i dones. Algunes de les causes d’aquesta pobresa són que, moltes vegades, no han tingut les mateixes oportunitats educatives que els nens,
cobren menys per la seva feina, que a més acostuma a ser més precària, o han de fer renúncies personals
per cuidar els fills i la família.
Sabeu què significa ser pobre? La pobresa té a veure amb la falta de les coses necessàries per viure dignament i amb salut: una casa, menjar, roba per protegir-te del fred, anar a l’escola… De fet, 1 de cada 10
persones a tot el món és molt pobra i té menys d’1,60 € al dia. Us imagineu si només tinguéssiu aquesta
quantitat cada dia per viure?
A l’Índia, les persones en situació de pobresa viuen al carrer o en barraques, on no tenen lavabo, i han de
fer les seves necessitats on poden. Us imagineu viure sense aigua o lavabo a casa? A més, moltes vegades
no tenen diners per comprar menjar o, com a màxim, poden menjar un cop al dia. Aquestes persones
passen gana i no poden triar el que mengen, així que gairebé sempre mengen el mateix: arròs blanc amb
llenties i picant, que és el que costa menys diners al mercat. Si no, pidolen al carrer i mengen el que troben.
A les ciutats hi ha barris molt moderns, amb edificis molt alts. Allà hi ha les oficines de grans empreses que
treballen per a tots els països del món. I, a les mateixes ciutats, hi ha uns barris molt empobrits, anomenats
slums, unes zones de barraques amuntegades unes amb les altres on les famílies viuen en una o dues habitacions com a màxim, i no tenen llum ni lavabo. Un dels problemes més greus d’aquestes famílies és no
poder accedir a aigua potable, que sigui bona per beure. Moltes vegades en beuen de contaminada i es
posen molt malaltes.
Al camp, les famílies pageses que treballen la terra depenen de l’aigua de les pluges per tenir bones
collites. Quant plou a la vostra regió? Sabíeu que, en algunes zones d’Andhra Pradesh, de vegades només
plou tres dies cada any? Què creieu que passa als camps si no plou? Als llocs on plou molt poquet, com
Andhra Pradesh, les terres no donen fruits. Llavors, les famílies no tenen verdures o fruites per menjar ni per
vendre al mercat. Sovint, aquestes famílies es veuen obligades a anar-se’n a viure a les grans ciutats a la
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recerca d’un futur millor. Sortir de la pobresa és molt difícil. Per aconseguir un plat de menjar cada dia, de
vegades, els nens i les nenes es veuen obligats a abandonar l’escola i posar-se a treballar, al camp o a les
fàbriques. Això passa a molts llocs del món on hi ha pobresa.

Per donar suport a les persones que
viuen en situació de pobresa, els
governs dels diversos països creen
acords i lleis per intentar resoldre
aquestes situacions, però sembla que,
amb això, no n’hi ha prou. És bo que
els governs de cada país s’hi impliquin, però com a persones que vivim
en aquest món, també podem fer
coses per crear un món millor.

© Raquel Artiles

Com creieu que poden aconseguir un futur millor, totes aquestes persones? Sabem que anar a l’escola és
molt important per tenir un futur millor. Gràcies a l’educació, les persones tenim més oportunitats per ser
conscients dels nostres drets i aconseguir feines millors. Però, per poder aprofitar al màxim els estudis, no
només és important anar a classe a aprendre i a jugar amb les nostres amigues i amics, també ho és tenir
una bona alimentació, un bon descans i una bona salut, eixos bàsics perquè puguem aprendre millor. Us
imagineu fer sis hores de classe sense res a l’estómac o sense haver descansat bé la nit anterior? Oi que
costa més entendre el que la mestra o
el mestre us explica quan teniu gana?

D’aquest sentiment de la ciutadania
interessada a construir un món millor
neixen les ONGD. ONGD significa
Organització No Governamental per al
Desenvolupament. Aquestes organitzacions no depenen del govern de cap país. Es diferencien de les empreses perquè l’objectiu de les ONGD
no és enriquir-se, sinó contribuir a millorar les condicions de vida de persones, animals o el planeta. Són
organitzacions solidàries. Per exemple, hi ha ONGD que es dediquen a salvar animals en perill d’extinció;
d’altres, a actuar en situacions d’emergència; d’altres, a protegir les persones més vulnerables… Totes les
ONG contribueixen a crear un món millor.
La Fundació Vicente Ferrer és una ONG de desenvolupament que treballa per millorar les condicions de
vida de comunitats empobrides de l’Índia. L’Índia és un país de grans contrastos, i encara que hi ha persones que tenen molta riquesa, també n’hi ha moltes de molt pobres. Aquí, a Espanya, la Fundació Vicente
Ferrer (FVF) explica la feina que fa a l’Índia i recapta diners per poder dur a terme diversos projectes allà.
Per exemple, construir escoles de reforç als pobles o construir cases per a famílies que viuen en cabanyes.
Com penseu que les persones que treballem a la Fundació Vicente Ferrer sabem què necessiten els diversos pobles i comunitats?
Doncs, ens ho diuen ells mateixos. Sabeu com? A cada poble hi ha un Comitè de Desenvolupament de la
Comunitat (CDC) que formen 12 persones: 6 homes i 6 dones. El poble es reuneix per parlar sobre què
necessita i l’hi trasllada a aquest comitè de desenvolupament del poble, que després ens ho explica a
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nosaltres. Per exemple, al poble hi ha una família que ha perdut casa seva i necessita una llar. Doncs demanen una casa per a aquesta família. Així, a la Fundació Vicente Ferrer sabem què cal fer i quants diners es
necessiten.
Us agrada participar en la presa de decisions de la vostra classe? I de la vostra família? Segur que us
agrada més quan participeu i us escolten. Per a la Fundació Vicente Ferrer és fonamental que les decisions
siguin participatives. Perquè seran decisions més volgudes i justes. Perquè, moltes vegades, les persones
amb menys recursos no es tenen en compte. Perquè els que més ho necessiten, si no existissin els comitès,
no aconseguirien fer-se sentir.
En aquests comitès sí que s’escolta les persones desafavorides, se’ls demana la seva opinió i es permet
que puguin dir el que vulguin, perquè totes les persones som igual d’importants. Per exemple, si en un
comitè de desenvolupament d’un poble es decideix, entre totes les persones, crear una escola al poble, es
comença a somiar. Somien com pintar les finestres i els dibuixos de les parets de classe, qui serà el professor o la professora, quins cursos impartiran, quin terreny serà el més apropiat… I aquesta serà una escola
feliç, volguda i que tothom cuidarà.

3- La importància de la igualtat
Malgrat que totes les persones hauríem de tenir les mateixes oportunitats en néixer, això no és així enlloc
del món. Per exemple, tant a l’Índia com al nostre país hi ha persones que, ja sigui pel color de la pell, el
gènere, les creences religioses, l’origen ètnic, la ideologia política, perquè es consideren diferents… les
tracten pitjor que la resta de persones. És molt important que ens n’adonem per poder canviar-ho.

Heu pensat mai què hauria passat si
haguéssiu nascut en una família d’un
altre país?

© Albert Uriach

Sabíeu que totes les persones del món tenim les mateixes necessitats? Sí, són les necessitats bàsiques:
menjar, dormir, anar vestits, que ens estimin, aprendre i poca cosa més. Però algunes persones creiem que
tenim moltes altres necessitats, com,
per exemple, un mòbil propi, els meus
jocs, una casa gran… i no pensem
que el planeta és finit, amb recursos
limitats i que el que hi ha és de totes
les persones i que cal repartir-ho. No
soc més ni menys que una nena de
l’Índia. Ni més ni menys que una
anciana d’un altre lloc del planeta.

Heu sentit parlar dels drets i deures
universals?
En altres llocs estan tan normals i, de sobte, comença una guerra o hi ha un terratrèmol i han d’abandonar
casa seva i el seu país. Heu pensat que també ens podrien passar a nosaltres? Què passaria? Podríeu tenir
tot el que teníeu abans? Demanaríeu ajuda? Us farien cas? Ara mateix, fem cas als que necessiten la nostra
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solidaritat? Sabíeu que hi ha convenis internacionals que protegeixen i donen els mateixos drets a totes les
persones?
Perquè no és just. Oi? Per exemple, encara hi ha països en què les dones no poden conduir!
Heu sentit mai la frase “la unió fa la força”?
Segur que sí! Doncs, ara, us ensenyem una paraula nova que potser no coneixeu: Sangham, que significa
“comunitat” en telugu, i és el nom de les associacions de dones que impulsem des de la Fundació Vicente
Ferrer. Els sanghams són grups de suport en què les dones parlen obertament dels seus problemes i
busquen solucions conjuntament. Allà les dones s’uneixen per acabar amb la violència i els matrimonis
precoços, i poden accedir a diners que els permeten tenir un petit negoci i guanyar diners. Per exemple,
comprant una búfala en poden vendre la llet al mercat. Així lluitem perquè les dones i els homes tinguin les
mateixes oportunitats.
Les persones amb discapacitat també s’uneixen en els vikalangula sanghams per defensar els seus drets i
tenir les mateixes oportunitats que la resta de les persones. Moltes vegades, pel fet de tenir una discapacitat, són víctimes de la discriminació de la resta de la societat i, de vegades, de la seva pròpia família.

4- D’on ve el que comprem?
Us agrada anar amb la vostra família a comprar?
Quan comprem roba, normalment consultem les etiquetes per saber-ne la talla i veure’n el preu, que sempre
volem que sigui el més baix possible. Però algun cop heu mirat l’etiqueta per saber d’on venen una samarreta, uns pantalons o un jersei? A l’etiqueta hi posa “made in” (que significa ‘fabricat a’) i el nom d’un país.
Podeu mirar-ho ara mateix amb un company o companya de classe. La majoria de peces de roba es fabriquen en llocs com Bangla Desh, la Xina o l’Índia.
Us heu preguntat mai per què es fabrica la roba en països tan llunyans? O per què hi ha roba molt més
barata que d’altra? O com es fa perquè contínuament es renovin les col·leccions de roba de les botigues?
Aquest tipus de moda es diu moda ràpida, i té un cost molt alt per a persones en altres llocs del món. Hi ha
grans marques que envien a fer aquesta roba a fàbriques de països en què els salaris són molt baixos i les
persones que hi treballen tenen unes condicions molt dures i perilloses, sense descans, en edificis molt
antics i mal construïts, gairebé sense llum ni espai. Treballen moltes hores i els paguen tan poquet que
continuen sent molt pobres. Hi ha persones que han de treballar més de 12 hores al dia per una misèria.
A més, moltes d’aquestes fàbriques utilitzen uns productes molt tòxics que fan que les persones es posin
malaltes i que aboquen als rius i en contaminen les aigües.
Heu anat mai a comprar menjar? Us heu fixat en les etiquetes de la fruita i la verdura? Hi ha productes que
es cultiven al nostre país i d’altres que venen de molt lluny.
Us semblaria millor que es consumissin productes de temporada? És bo que hi hagi maduixes tot l’any?
Quan no és temporada, són més cares i no estan tan bones. Sabeu com és la vida de la majoria de les
persones que recullen les maduixes?
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5. Comerç just i consum responsable
El consum responsable parteix de la idea que no es tracta de comprar perquè sí, sinó fer-ho quan tenim una
necessitat bàsica que hem de cobrir.
Però no tan sols això: es tracta, alhora, de saber comprar. No serveix de res tenir consciència sobre fenòmens com el canvi climàtic o l’escalfament global si, des del nostre rol, donem suport a cadenes productives que no mostren respecte pels ecosistemes o els recursos naturals que es fan servir.
Consumir de manera responsable també suposa donar suport a iniciatives que promoguin pràctiques sostenibles i que contribueixin a reduir, en la mesura del possible, el rastre dels processos industrials al medi
ambient. Us agrada la idea?
Amb bones pràctiques de consum, contribuïm a generar menys impacte sobre el medi ambient. Per exemple, aplicant la regla de les tres erres (Reciclar, Reduir i Reutilitzar), protegim els recursos naturals del planeta, que, no ens n’oblidem, són limitats.
En triar productes amb el segell de comerç just estem contribuint a construir entorns més equitatius per als
que habitem el planeta. El model de comerç just és sinònim de vida digna, igualtat de gènere, absència de
treball infantil, salaris decents, educació i accés a aigua potable, entre altres iniciatives d’economia social.
Com veieu, quan comprem comerç just consumim de manera responsable, exercim la nostra empatia, no
pensem només en el benefici (“compro
aquest article el més barat possible”). Si
no voldríeu una situació d’explotació per a
vosaltres, tampoc no la podem acceptar
quan afecta altres persones.

© Carme Esteve

Si pensem en els drets de les persones
que han elaborat el producte ens hi apropem. Hi ha alternatives per consumir de
manera responsable i justa; us animem
que investigueu quines són!

6- Construïm un món millor

Al món hi ha coses que no són justes. Per
això, com hem vist, hi ha les ONGD, les
ajudes dels governs, l’Agenda 2030 de les
Nacions Unides i totes les accions i persones solidàries. Continuen existint perquè
encara hi ha molta feina per fer. Per sort hi
ha moltes persones que volen canviar el món i dediquen la seva vida perquè hi hagi pau, perquè totes les
persones tinguem les mateixes oportunitats i per cuidar el nostre planeta. Què hi podem fer des d’aquí?
Creieu que només els governs poden fer-hi alguna cosa? Què hi podeu fer vosaltres?
Pot ser que acabar amb la gana al món no estigui a les vostres mans, que us sembli inabastable vetllar
perquè tothom pugui tenir salut i benestar. En primer lloc, heu de saber que prendre’n consciència, prendre
consciència de les injustícies que hi ha al món i tenir una consciència crítica és el primer pas.
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Tot i així, si repasseu els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible us adonareu que podeu actuar d’una
manera directa i contribuir molt més del que us imaginàveu. Contribuir a aconseguir la plena igualtat entre
dones i homes, per exemple, ja que, amb petites accions quotidianes, podem fer grans passos. El mateix
passa amb el planeta. Cuidar-lo és responsabilitat de totes les persones. Hi ha accions que podem fer en el
nostre dia a dia (reciclar, no malgastar aigua, reduir el consum d’energia, canviar el cotxe per hàbits de
transport més sostenibles, etc.) que poden semblar insignificants, però, com deia en Vicenç Ferrer, “Moltes
persones juntes fent coses petites poden aconseguir fer coses molt grans”. Si totes les persones en prenguéssim consciència i actuéssim en conseqüència, frenaríem el canvi climàtic.

© Albert Uriach

Des de la Fundació Vicente Ferrer
hem posat en marxa una iniciativa
que
es
s’anomena
Escoles
solidàries. Aquesta iniciativa consisteix a unir-nos amb altres centres
educatius per aconseguir un gran
repte. L’objectiu és posar en marxa
la nostra solidaritat a través d’iniciatives que ens permetin recaptar
diners per a una causa comuna. No
es tracta només de recaptar diners,
es tracta de conèixer a fons el
projecte on es destinaran aquests
diners, de poder reflexionar sobre la
realitat a l’Índia rural i com podem
contribuir a millorar les condicions
de vida de persones i comunitats que ho tenen més difícil que nosaltres des d’aquí. Per exemple, sabíeu
que, amb la compra d’una bicicleta, podem aconseguir que una nena o un nen no abandonin els estudis de
secundària? Podríeu intuir per què? Una bicicleta a l’Índia rural té un cost aproximat de 50 €. Moltes nenes
i nens que viuen en comunitats rurals no tenen un accés fàcil al centre de secundària, que, sovint, és a entre
4 i 7 quilometres de distància de casa seva. Per a moltes famílies, que no poden pagar un transport privat
o públic per desplaçar-se, caminar és l’única solució; però el camí és llarg i el temps que s’inverteix en el
desplaçament és massa. És un temps que podrien invertir ajudant les seves famílies. A més, els camins,
pels quals passa molt poca gent i són foscos, poden ser perillosos, sobretot per a les noies. Per aquests i
altres motius, moltes famílies decideixen que les seves filles o fills abandonin els estudis. Una bicicleta els
permet desplaçar-se més ràpidament i amb més seguretat, perquè evita que facin el recorregut fins a
l’escola caminant i que puguin assaltar o intimidar les nenes. Amb la compra de bicicletes, les famílies
accedeixen a la possibilitat que les seves filles i fills puguin continuar estudiant.
L’educació és l’única garantia perquè les nenes i els nens creixin en llibertat i puguin ser propietaris del seu
futur.
Finalment, ens agradaria explicar-vos un secret: hi ha un refrany indi que diu: “El que no es dona es perd”.
Si compartim la nostra capacitat d’acció per contribuir a fer d’aquest món un lloc millor amb el nostre entorn
més proper, farem que aquesta força es multipliqui. No ho oblideu mai, tingueu-ho de constant a la vostra
vida i a les vostres accions. Aneu creixent amb aquesta idea i no l’abandoneu. Sense gaire moralitat simplista, més com una aventura.

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de
la Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».

