
Quins fruits dona la tasca que fan?
Ja tenim bons resultats amb els 

pagesos als pobles que s’adapten a 
les tècniques millorades. Accepten les 
instruccions que els donem amb els 
horts demostratius, on en poden veure 
els resultats. Observen el canvi climàtic 
produït en el conreu de l’arròs. També 
en la cria dels pollastres i la diversitat 
en el monocultiu. Poden menjar altres 
productes quan no hi ha arròs.

Quan va començar la col·laboració 
amb Mans Unides?

El 2016 vam començar amb un projec-
te i, després del bon resultat, ens n’han 
aprovat dos més amb una durada per 
a dos i tres anys fins al 2010. Un dels 
projectes es desenvolupa amb un grup 
de voluntaris que treballa en la produc-
ció agrícola en una granja que pertany 
a l’Església catòlica a la província de 
Battambang. Aquesta granja produeix 
arròs, hortalisses i fruita, que són el 
menjar per als nens i les nenes que acull 
l’Església. A més, dona suport a altres 
projectes humanitaris de l’Església com 
és ara donar feina a malalts de sida i un 
alberg per a discapacitats on també els 
capaciten en el tèxtil. Les nostres acti-
vitats cerquen incrementar la capacitat 
tècnica agrícola dels voluntaris, sobretot 
en la producció d’arròs, mango, plàtan, 
hortalisses, bolets i producció de com-
post, gestió de granja, establiment de 
sistema de reg...

El lema de Mans Unides és «Com-
parteix el que importa». Què és el 
que importa?

Que n’és, d’important, a Cambod-
ja aquest principi de Mans Unides: 
compartir! Compartim coneixements, 
experiències, la cultura de compartir. 
M’ha agradat poder observar amb quin 
coratge persones de Catalunya, que 
tenen accés a tant, siguin conscients de 
les necessitats d’altres persones en el 
món, com a Cambodja, i treballen per-
què nosaltres millorem les nostres vides. 
Dono gràcies a Déu a través de l’Església 
catòlica. M’agradaria aprendre o estu-
diar com aconseguir que en el budisme 
s’ajudi els altres, com he vist que es fa 
des del cristianisme.
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La pau, sacrificada
La justícia vetlla pel bé comú de la societat, rebaixa les 

tensions i manté l’ordre i la pau. En si mateixa l’aplicació de 
la llei no té cap sentit si no serveix a aquesta finalitat. Per 
això, quan les decisions de la justícia d’un Estat, escudant-se 
en la legislació, fracturen una societat i hi obren ferides 
profundes que tardaran anys a tancar-se, estem davant 
d’una perversió de la justícia.

L’empresonament de representants polítics i socials i, 
especialment la detenció de Carles Puigdemont, dinamiten 
la convivència perquè no emanen de l’esperit de justícia, 
sinó de la set de venjança; no es busca garantir l’ordre, 

sinó rebentar la pau per poder justificar una intervenció 
anorreadora que molts somiaven des de feia dècades; no 
és l’independentisme allò que fa nosa, sinó qualsevol forma 
de catalanisme (mireu, si no, quin cas que ha fet l’Estat de 
les «terceres vies»). Els bisbes i altres eclesiàstics catalans han 
advertit amb preocupació que els empresonaments posen en 
perill la pau social, però quan escrivim aquestes línies l’Estat 
continua sense escoltar-los, es rabeja en la crueltat de la 
cacera i exhibeix satisfet els trofeus; la pau és sacrificada als 
altars de l’Estat arbitrari, entre les llàgrimes d’uns, les rialles 
dels altres i, així ho vull creure, la preocupació de molts.

La pau, sacrificada

Elisenda García
Rosa María Jané Chueca

Fa poc ha visitat Catalunya l’engi-
nyer agrònom Sethea Neou, coordi-
nador de programes de l’ONG PADEK 
(Col·laboració per al Desenvolupament 
a Cambodja), el soci local de Mans Uni-
des en aquest país asiàtic. La Delegació 
diocesana de Mans Unides a Terrassa el 
va convidar per presentar la campanya 
d’enguany: «Comparteix el que impor-
ta.» PADEK treballa en programes de 
desenvolupament per reduir la pobresa 
de les zones rurals.

PADEK té presència a Siem Reap 
i a Battambang. Com són aquestes 
zones?

Són regions rurals molt pobres, 
sobreviuen amb menys d’un euro al 
dia per família. El coneixement bàsic 
és molt limitat. La gent necessita for-
mació tècnica sobre l’agricultura que 
promogui una alimentació sostenible. 
Ha d’aprendre a plantar llavors orgàni-
ques més bones, amb rendiments més 
alts. També és molt necessari diversifi-
car els conreus, i tenir aigua potable i 
reg per als temps de sequera extrema.

Quins projectes impulsen?
Es basen fonamentalment en l’in-

crement de la producció agrícola. Ens 
enfoquem cap a la sembra d’arròs de 
forma ecològica amb una nova tècnica 
per intensificar-ne la producció. Tre-
ballem conreus orgànics en la sembra 
d’hortalisses amb petits camperols. 
També treballem en una nova tècnica 
per criar gallines de manera orgànica en 
una petita granja. Ens dediquem a for-
mar i capacitar grups d’estalvi de diners 
en una comunitat rural. És important 
el treball amb el Comitè Comunal de 
Gestió de Desastres per donar a conèixer 
activitats d’adaptació al canvi climàtic; 
donem suport a un pla de gestió dels 
desastres a la comunitat. Tenim cura de 
l’element bàsic del desenvolupament, 
que és l’aigua, restaurant canals de reg, 
pous d’aigua i emmagatzemament d’ai-
gua. De cara al futur, hem d’augmentar 
i millorar les tècniques que ens permetin 
arribar més lluny, a més pagesos.

Sethea Neou, coordinador de programes de l’ONG cambodjana PADEK

«Que n’és, d’important, aquest principi 
de Mans Unides: compartir!»

Quins són els entrebancs 
principals?

Sobretot els econòmics, però 
també el poc suport del govern. 
Tenim molts problemes per l’im-
pacte del canvi climàtic, l’accés a 
l’educació és molt limitat i la po-
blació molt pobra es veu obligada 
a buscar feina a fora, a la ciutat o 
als països fronterers.

«M’agradaria aprendre 
com aconseguir que 
en el budisme s’ajudi 
els altres, com he vist 
que es fa des del 
cristianisme»

Sethea Neou, donant el seu testimoni a la parròquia de la Trinitat de Sabadell.




