
RESUM 
d’activitatS 
2007-2008

amb tu,
exigint
justícia



carta de la directora

Responent amb 
qualitat al context 
de crisi

Benvolguts amics i amigues, 

Teniu a les vostres mans un breu resum 
de les activitats realitzades durant l’exercici 
2007-2008 per tots els qui formem Intermón 
Oxfam –sí, també tu que m’estàs llegint i que 
amb la teva col·laboració fas possible aquests 
canvis tan importants–. Aquest ha estat un 
any difícil pel context de crisi en què ens tro-
bem, i que, abans que a ningú, va arribar, a 
través de l’escandalosa pujada del preu dels 
aliments, als més vulnerables, a les poblacions 
més pobres de països que van perdre la seva 
seguretat alimentària a causa de polítiques 
errònies dels seus governs i de les institucions 
financeres internacionals.

Davant d’aquesta dura realitat, hem seguit i 
seguirem aprofundint en un model de coope-
ració integral que busca respondre al proble-
ma de la pobresa des de tots els fronts. Per-
què la pobresa és un problema econòmic però 
també polític i social, perquè les seves arrels 
es troben en la vulneració de drets bàsics de 
dones i homes, des dels més elementals –com 

el dret a la vida i a la protecció i assistència 
davant qualsevol catàstrofe o conflicte– fins 
als drets a l’educació, a l’accés a la propietat, 
a l’equitat de gènere, a la participació social 
i política...  

Aquest enfocament de drets guia el nostre 
model de treball i el pla estratègic 2007-2012; 
tot seguit resumim els primers avenços en els 
seus cinc eixos bàsics: justícia econòmica, 
serveis socials bàsics, acció humanitària, drets 
de les dones, i ciutadania i governabilitat. A 
allò aconseguit en canvis i millores concretes 
en la vida de les poblacions beneficiàries de 
la nostra tasca, s’ha de sumar allò aconseguit 
en les metes internes de millora de la quali-
tat i la transparència de la nostra gestió, que 
ha suposat un enorme esforç per a l’equip 
d’Intermón Oxfam que des d’aquí vull agrair. 
Com també vull donar les gràcies a tots els 
col·laboradors –persones individuals, empre-
ses, institucions públiques– pel vostre suport 
continuat i entusiasta. Junts seguirem comba-
tent la injustícia i la pobresa.

Gràcies!

Ariane Arpa 
Directora general d’Intermón Oxfam

davant la dura realitat actual, 
seguim aprofundint en un 
model de cooperació integral 
que busca respondre al 
problema de la pobresa

El resum de la memòria que tens a les mans és una mostra de la nostra voluntat 
d’informar amb austeritat. Si vols la informació completa, pots baixar-la de la nostra web: 
www.IntermonOxfam.org/rendintcomptesFo
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Qui som? 
243.570 socis i donants. 81.850 col·laboradors de les 
nostres campanyes. 15.694 participants en Connectant 
Mons. 2.947 persones que han comprat els nostres 
llibres. 274.010 consumidors de comerç just. 1.829 
voluntaris que, de manera estable, formen l’equip al 
costat de 807 persones contractades (483 a Espanya 
i 324 a països del Sud). Més de 3.464 voluntaris que 
contribueixen a organitzar Un Dia per a l’Esperança i 
altres activitats públiques. 104 organitzacions locals del 
Sud amb què treballem. 113 organitzacions de comerç 
just a les quals comprem productes…

l’EQUip 
d’intERMón 
oxfaM 
juny 2008

conSEll dE 
diREcció

Ariane Arpa, directora 
general
Anna Sentís, adjunta a la 
directora general
Marta Arias, directora de 
Campanyes i Estudis
Santi Bolíbar, director 
Territorial
Fran Equiza, director de 
Cooperació Internacional. 
Actualment, Franc Cortada
Pilar Porta, directora de 
Comunicació i Màrqueting
Laura Sáenz, directora  
de Recursos Humans i 
Gestió Interna
Rafael Sanchís, director 
de Comerç Just

patRonat

President: Josep Miralles
Secretari: Xavier Pérez 
Farguell
Tresorer: Jorge Rosell
Vocals: Bartomeu Amat, 
Ramon Casals, Esther 
Colmenarejo, María Luisa 
de la Puente, Lluís Magriñà, 
Luis Marteles, Fernando 
Motas, José María Tomás, 
Oriol Tunyí i Yolanda Yustas.

Durant l’exercici 2007-2008, 
van abandonar el Patronat, per 
finalització del seu mandat, els 
vocals Lluís Magriñà i Yolanda 
Yustas. Posteriorment, es van 
incorporar a aquest òrgan José 
Antonio Alonso, Cipriano Díaz, 
Cristina Manzanedo i Xavier Tor-
ra; Ramon Casals va assumir el 
càrrec de tresorer i Jorge Rosell 
va passar a actuar com a vocal.

70%

18%

12%

Personal contractat  
a Espanya

Personal contractat  
a països del Sud

Voluntariat

persones que unides exigim justícia.



a Guatemala…
Hem aconseguit millorar les capacitats 
productives de 2.191 petits productors de 
grans bàsics, hortalisses i fruites. És el cas 
de pedro García, que ara té un hivernacle 
que li permet diversificar els seus cultius 
i vendre el que li sobra al mercat. “amb 
els diners extres comprem sucre, fesols i 
menjar per als nens”, assegura.

Defensem la 
justícia econòmica

Des d’Intermón Oxfam, hem implementat 
30 programes de cooperació, la majoria dels 
quals estan destinats a garantir mitjans de vida 
sostenibles a les famílies camperoles més po-
bres. Al mateix temps, reivindiquem unes polí-
tiques agrícoles i comercials que els tinguin en 
compte. En aquesta línia, una part important 
del nostre treball de pressió i mobilització s’ha 
centrat en el seguiment dels acords d’associ-
ació econòmica (EPA, per les seves sigles en 
anglès) que la Unió Europea ha de tancar amb 
els països ACP (Àfrica, Carib, Pacífic), entre 
els quals hi ha alguns dels més pobres del 
món. Exigim al Govern espanyol que impulsi 
uns acords favorables al desenvolupament, 
amb propostes plantejades en dos informes 

i el lliurament de 600.000 firmes, moltes de 
les quals van ser recollides durant les gires de 
Miguel Bosé, Dover i Shuarma. També hem 
incorporat a les nostres reivindicacions la lluita 
contra el canvi climàtic que afecta sobretot els 
països pobres.
 
Paral·lelament, hem augmentat les compres a 
camperols i artesans del Sud amb l’objectiu de 
facilitar el seu accés al mercat internacional en 
unes condicions justes i igualitàries. En total, 
hem fet compres per un valor de 4,3 milions 
d’euros a 114 grups productors de l’Àfrica, 
l’Amèrica Llatina i l’Àsia.

Més dones i homes, al camp 
i a la ciutat, exerciran el dret 
a disposar de mitjans de 
vida segurs i sostenibles, 
fruit també d’un repartiment 
més just de la riquesa.
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Exigim serveis socials 
bàsics de qualitat

a Moçambic…
dins del nostre treball de formació del professorat 
a les províncies de niassa i cabo delgado, al nord 
del país, hem aconseguit que augmenti el nombre 
de professores que volen millorar el seu nivell 
d’estudis. Una d’elles ens va confessar: “al principi 
ens criticaven, però hem demostrat que som 
capaces de ser alguna cosa més que esposes, filles o 
mares subordinades”.

Hem implementat set programes destinats a millorar l’accés i 
la qualitat de l’aigua potable, la higiene i l’educació bàsica de 
la població més pobra, exigint sempre la implicació de l’Estat 
com a garant del dret a uns serveis socials bàsics de qualitat 
per a tothom.

S’assoliran les metes dels Objectius de Desenvo-
lupament del Mil·lenni referits a serveis socials 
bàsics, i això permetrà a les persones que viuen 
en la pobresa, especialment a dones i nenes, 
exercir el seu dret a disposar de serveis accessi-
bles i assequibles d’educació, proveïment d’ai-
gua, sanejament i sanitat.
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on treballem

  Núm. de projectes de DESENVOLuPAMENT

  Núm. de projectes d’ACCió huMANiTÀRiA

  Núm. d’organitzacions de COMERÇ JuST

  incidència en polítiques i/o MOBiLiTzACió SOCiAL

 DESENvOlupamENt accIó HumaNItÀrIa cOmErç JuSt païSOS

ÀfrIca 153 31 26 18

amèrIca 296 19 53 15

ÀSIa 20 5 34 13

tOtal 469 55 113 46

També gestionem projectes de desenvolupament d’àmbit regional:  
7 a l’Amèrica Central, 3 a l’Amèrica del Sud i 8 a l’Àfrica.

La reproducció del mapa correspon a la projecció de Peters. Mostra els països 
en proporció a las seves dimensions relatives, segons àrees iguals.
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Membres d’Oxfam internacional
Intermón Oxfam (Espanya) 1956
Oxfam Alemanya 1995
Oxfam Amèrica (EUA) 1970
Oxfam Austràlia 1953
Oxfam Bélgica 1963
Oxfam Canadà 1963
Oxfam França - Agir Ici 1988

Oficines d’incidència política d’Oxfam internacional a Washington,  
Brussel·les, Ginebra i nova York, i de campanyes a Itàlia i al Brasil.

Membre observador: Rostros y Voces (Mèxic).

Organitzacions vinculades (preobservadores): Oxfam Japó i Oxfam Trust a l’Índia.

Junts treballem a més de 100 països.

Oxfam Gran Bretanya 1942
Oxfam Irlanda 1998
Oxfam Hong Kong 1975
Oxfam nova Zelanda 1991
Oxfam novib (Països Baixos) 1956
Oxfam Quebec (Canadà) 1973



Actuem pels drets en  
crisis humanitàries

al Sudan…
El nostre programa alimentari i 
de subministrament d’aigua al 
sud del país beneficia 60.000 
persones, entre retornats 
després de la fi de la guerra 
en aquesta regió, comunitats 
d’acollida i desplaçats per 
l’actual violència a darfur. 
Yazia ngere ha rebut llavors 
i eines: “Espero que la collita 
em permeti donar de menjar 
a tota la meva família que ha 
crescut en acollir una neboda 
i els seus tres fills que s’han 
quedat orfes”.

Durant aquest exercici hem intervingut en 14 
emergències per donar una resposta a les víc-
times de catàstrofes com el terratrèmol al Perú 
i els incendis al Paraguai (agost 2007), les 
tempestes tropicals a la República Dominica-
na (finals 2007), les inundacions a Moçambic 
(principis 2008) i la guerra a Darfur, que ha 
provocat la fugida de milers de sudanesos i 
sudaneses als camps de refugiats del Txad. 
Primer, proporcionem refugi segur, aliments i 
aigua potable, i promovem la salut i la higie-

ne de les persones afectades. Després, col-
laborem perquè puguin tornar a començar. 
A més a més, hem implementat 5 projectes 
destinats a la prevenció de futurs desastres.

Igualment, reclamem a la comunitat internaci-
onal que compleixi amb la seva responsabilitat 
de protegir les víctimes de desastres naturals 
i conflictes. Al Govern espanyol li demanem 
que promogui l’aplicació del dret internacional 
humanitari en totes les crisis rellevants.

En les crisis humanitàries, dones i 
homes tindran assegurades la pro-
tecció i l’assistència necessàries, 
amb independència de qui siguin, 
on visquin o com hagin estat afec-
tats, de manera que es garanteixin 
els seus drets humans.

EL
 n

O
ST

R
E 

O
B

JE
C

TI
U

©
 P

ab
lo

 T
os

co
 / 

IO



Durant aquest exercici hem dissenyat un pla 
de treball per elaborar, el 2008-2009, un di-
agnòstic que ens permeti detectar les nostres 
necessitats per ser una organització sensible 
a les qüestions de gènere, de tal manera que, 
realment, els drets de les dones estiguin al 
centre de totes les nostres actuacions.

Al Brasil, Colòmbia, l’Equador, Guatemala i el 
Marroc, hem posat en marxa cinc programes 
específics dirigits a reforçar els drets polítics 
de les dones. A més a més, avancem en 

l’aplicació de l’enfocament de gènere en els 
programes de Mitjans de Vida Sostenibles i 
d’Educació de manera que no es limitin a con-
siderar les dones com a simples beneficiàries, 
sinó que suposin un canvi en les relacions de 
poder dins i fora de les llars. En acció humani-
tària, el focus se centra a visibilitzar i denunci-
ar la violència contra les dones, i a fomentar la 
seva participació en la resolució de conflictes i 
en processos de construcció de pau.

Impulsem els  
drets de les dones

a colòmbia…
En el context de conflicte 
armat i de degradació 
sistemàtica de les condicions 
de vida dels sectors populars, 
les dones de colòmbia 
viuen múltiples formes de 
discriminació i violència. a 
través de la nostra tasca es 
beneficien directament 965 
dones i 350 organitzacions 
integrants del moviment 
feminista i pacifista 
anomenat la Ruta pacífica de 
les dones, a través del qual 
es beneficien entre 8.750 i 
9.000 dones a tot el país.

El 2017 un nombre més gran de dones dels països on treballem 
guanyen control sobre les seves pròpies vides, accedeixen i con-
trolen recursos i ingressos estables i els seus drets tenen més 
reconeixement a diferents nivells (des de l’entorn familiar fins als 
àmbits polític i legislatiu), mitjançant l’augment de la capacitat de 
participació i presa de decisions de les organitzacions de dones en 
diferents espais polítics, socials i econòmics.
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Promovem la 
ciutadania global
defensem els drets humans  
i les minories 
Contribuïm a reforçar les capacitats de les 
organitzacions indígenes de Guatemala i el 
Paraguai per reclamar polítiques públiques i 
pressupostos que tinguin en compte els seus 
drets. A Colòmbia i al Brasil col·laborem amb 
organitzacions d’afrodescendents, aconse-
guint un reconeixement més gran de la seva 
problemàtica i capacitat per pressionar els 
governs locals. 

Exigim redistribució de la riquesa  
i transparència 
A la majoria dels països llatinoamericans on 
treballem desenvolupem programes específics 
dirigits a reforçar la participació de la ciutadania 
en la reclamació de polítiques públiques redis-
tributives i més transparència en la despesa 
pública. A Bolívia, l’Equador, Mauritània i Txad, 
rics en recursos energètics, també treballem 
amb aquest enfocament, molt vinculat a la re-
distribució dels ingressos derivats de la indústria 
extractiva.

Eduquem per a una  
ciutadania global
Contribuïm a la transformació de valors, ac-
tituds i comportaments del nostre alumnat 
amb l’elaboració de materials didàctics en el 
marc del programa Educar per a la Ciutadania 
Global, al qual es van inscriure 1.935 cen-
tres i 1.873 professors i professores a títol 
personal. Amb l’organització de la I Trobada 
Internacional i el II Seminari Educar per a la 
Ciutadania Global continuem impulsant una 
xarxa de professorat actiu.

demanem l’actuació responsable  
del sector privat
El maig passat vam participar en la junta 
d’accionistes de Repsol YPF gràcies a la 
cessió d’accions d’inversors espanyols (unes 
81.000) i fons nord-americans. Vam aprofitar 
aquesta oportunitat per demanar públicament 
a la companyia una política de pobles indí-
genes pública, transparent i verificable; i per 
lliurar les 11.000 signatures de suport que 
havíem aconseguit. Era la primera vegada 

intermón Oxfam contribuirà a la cons-
trucció d’un moviment ciutadà global 
amb capacitat per exigir justícia als 
governs i al sector privat, i a l’establi-
ment d’un entorn privat i públic favo-
rable per a l’exercici dels drets dels 
ciutadans i ciutadanes
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que des d’Intermón Oxfam fèiem ‘activisme 
accionarial’, i vam aconseguir que el president 
de la petroliera manifestés la seva intenció de 
complir les nostres demandes, tot i 
que fins avui encara no hi ha ha-
gut cap canvi. 

impliquem els joves
La participació d’aquest col-
lectiu ha augmentat molt so-
bretot amb el llançament, el 
maig de 2008, de la web www.
dalelavueltaalmundo.org, des 
d’on proposem activitats (tant vir-
tuals com presencials) que, al final de 
l’exercici, van aconseguir mobilitzar 820 joves. 
Així mateix, hem creat grups de suport a Inter-
món Oxfam a 11 universitats. 

fomentem el consum responsable
I ho fem des de diversos fronts. D’una banda, 
hem impulsat 129 activitats de sensibilització 

sobre comerç just (111 en supermercats), que 
han comptat amb la participació de 70.000 per-
sones. D’altra banda, oferim espais de reflexió 

i propostes per estalviar energia, fer un 
turisme sostenible o apostar per em-

preses responsables. 

apostem pel  
coneixement crític
La nostra editorial ha publicat 66 
títols al llarg de l’exercici. Des-

taca el llançament d’una nova 
col·lecció adreçada a adolescents, 

nadhari Joven, i la primera sèrie de 
llibres per a bebès de 0 a 3 anys. Paral-

lelament, el nostre equip d’investigacions ha 
redactat 20 informes, que pots baixar de la 
nostra web. Destaca Puertas al mar. Por qué 
todos deberíamos estar interesados en una 
política migratoria más justa e inteligente, on 
per primera vegada ens posicionem sobre un 
tema clau com és la immigració.

CONCA

CÁCERES

CÒRDOVA

GRANADA

BAHÍA DE CADIS

MÀLAGA

GANDIA

CASTELLÓ

SANTIAGO
DE COMPOSTEL·LA

VIGO

SANTANDER
SANT SEBASTIÀ

LOGRONYO

MADRID

TOLEDO

SEVILLA

MÚRCIA
ELX ALACANT

PALMA DE MALLORCA
VALÈNCIA

BILBAO
LA CORUNYA

LLEÓ

SARAGOSSA

BARCELONA

TARRAGONA
REUS VILANOVA I LA GELTRÚ

LLEIDA

TERRASSA
SABADELL

GIRONA
PAMPLONA

BURGOS

VALLADOLID

SALAMANCA
GUADALAJARA

BADALONA

ANDORRA

VITORIA-GASTEIZ

GETAFE

HUELVA

MATARÓSANT CUGAT

JEREZ DE LA FRONTERA

LAS PALMAS

SEU

COMITÈ

BOTIGA DE COMERÇ JUST

GIJÓN

OVIEDO

a Espanya… 
A 30 de juny de 2008, 
comptem amb 7 seus, 
41 comitès i 47 botigues 
de comerç just des d’on 
canalitzem la solidaritat 
dels nostres socis i 
col·laboradors i de la 
societat espanyola, 
en general, cap a les 
poblacions més pobres.
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Informe econòmic

Ingressos
iNGRESSOS PRiVATS  52.712

4	Socis i donants  36.465
4	Donatius per a emergències  1.691
4	Vendes de comerç just, editorial  
 i ingressos financers  12.198
4	Herències i llegats  2.358

iNGRESSOS PÚBLiCS  26.449

4	Govern espanyol  7.721
4	Unió Europea  8.539
4	Administracions autonòmiques  
 i locals  8.997
4	Agències de cooperació  
 internacionals  1.192 

TOTAL iNGRESSOS  79.161

Despeses
PROGRAMES D’ACTuACió  69.533 

4Cooperació internacional  51.744
Projectes de desenvolupament  29.238

Ajuda humanitària d’emergència  13.319

Gestió tècnica, seguiment sobre  
el terreny i avaluació  9.187

4Campanyes de sensibilització  
 i educació  7.139
4Comerç just i editorial  10.650

ADMiNiSTRACió i CAPTACió  
DE FONS  10.323

TOTAL DESPESES  79.856

Resultat -695

En l’exercici 2007-2008 hem tingut un augment del 6% dels 
ingressos totals, que han superat els 79 milions d’euros. Aquest 
increment ha estat molt significatiu en el capítol d’ingressos públics 
que han suposat un 33%, enfront del 67% de privats. 
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