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Passa les pàgines de la 
nostra revista a  
www. IntermonOxfam. 
org/Revista

AQUESTA REVISTA  
TE LA DEDIQUEM A TU

Hem	volgut	dedicar	un	número	de	la	Revista io	a	totes	
les	persones	que,	com	tu,	col·laboreu	amb Intermón 
Oxfam.	Amb	un	GRÀCIES	ben	gran	a	la	portada	volem	
agrair-te	el	que	fas	possible.	A	més	a	més,	veuràs	que	som	
molts	els	que	reaccionem	davant	la	pobresa	i	la	injustícia.	
A	les	pàgines	centrals	ho	podràs	comprovar	tu	mateix	i	
a	les	de	la	memòria	veuràs	que	som	milers.	Et	convidem	
a	conèixer	altres	col·laboradors	que,	en	la	mesura	
de	les	seves	possibilitats	i	de	formes	molt	diferents,	
aconsegueixen	que	milers	de	persones	dels	països	en	
desenvolupament	puguin	mirar	al	futur	amb	esperança.

IncLOU		
NOVETATS DE 
COmERÇ JUST		
PER	AQUEsT		

nADAL

Publicació impresa 
100% en paper reciclat.

583.908
litres d’aigua

7.572
kg de CO2

106.139
kWh d’energia

Aquesta revista s’ha imprès amb 
paper 100% reciclat Cyclus Print de 
70 g/m2 per a les pàgines interiors 
i Cyclus Print de 150 g/m2 per a 
la coberta. El seu ús ha reduït 
l’impacte ambiental en: 

Font: Calculador medioambiental d’Arjowiggins 
Graphic. www.arjowigginsgraphic.com

31.550
kg de fusta
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GrÀCIes 
per fer-HO 
pOssIbLe
José María Vera
Director general d’Intermón Oxfam
@Chema_Vera

EDiToriaL

Benvolguts amics i amigues:

Aquest és el primer editorial de la Revista IO 
que escric com a director general d’Intermón 
Oxfam i ho faig amb una gran il·lusió per-
què en aquest número volem agrair la vostra 
col·laboració i solidaritat amb els que més 
pateixen. Per a això, hem recollit el testimoni 
de persones sòcies, activistes, voluntàries o 
consumidores de comerç just, i us puc as-
segurar que escoltar-los ens ha aportat una 
gran dosi d’energia. En un context molt difícil 
al nostre país, és emocionant comprovar que 
hi ha moltes persones que creuen i viuen la 
solidaritat i que estan disposades a posar el 
seu gra de sorra per construir un món mi-
llor. Gràcies en nom de tot l’equip d’Intermón 
Oxfam i gràcies també en nom de les famílies 
i comunitats del Sud, que, amb la vostra il-
lusió i confiança, poden portar les regnes del 
seu desenvolupament. 

Juntament amb les persones i les organit-
zacions amb què treballem, i amb el suport 
de tots vosaltres, estem canviant situacions 
de pobresa i injustícia a molts països, com 
podreu comprovar en les últimes pàgines de 

la revista, en què fem un resum de la nostra 
memòria anual. Us convido a conèixer de pri-
mera mà tot el que hem portat a terme du-
rant l’exercici 2011-2012, ja sigui en aques-
tes pàgines o d’una manera més àmplia a la 
nostra web (www.IntermonOxfam.org/rendin-
tcomptes). Ara que la cooperació està expe-
rimentant tantes retallades, volem demostrar 
que els programes de desenvolupament, les 
intervencions humanitàries, les campanyes 
de denúncia, les compres a grups produc-
tors de comerç just o l’educació per a una 
ciutadania global afronten les causes de la 
injustícia i contribueixen al fet que milers i 
milers d’homes i dones puguin sortir de la 
pobresa. Jo mateix en persona us ho explica-
ré en les assemblees de col·laboradors que 
celebrarem a finals de novembre. 

A més a més, aquest Nadal no volem que 
ningú s’oblidi de les famílies del Sahel que 
pateixen una de les pitjors crisis alimentà-
ries de la dècada. Des de fa anys treballem 
perquè a països com Mauritània la pobla-
ció pugui conrear els seus propis aliments 
malgrat la sequera. Perquè les sequeres són 
inevitables, però la fam no.

Finalment, vull desitjar-vos unes bones festes 
i animar-vos a regalar comerç just perquè el 
vostre consum en aquestes dates sigui més 
responsable. El Nadal és un bon moment 
per pensar en els altres i especialment en 
totes aquelles persones que no tenen accés 
a una vida digna. 

Moltes gràcies!

no volem que ningú s’oblidi de les famílies 
del sahel que pateixen una de les pitjors crisis 
alimentàries de la dècada

És emocionant comprovar que hi ha moltes 
persones disposades a posar el seu gra de 
sorra per construir un món millor
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DIGUES-LI A RAJOY QUE S’EQUIVOCA
La política de cooperació internacional està al límit 
de la desaparició a Espanya. En els dos darrers anys 
els Governs han retallat prop del 60% del pressu-
post. Així no és possible complir els compromisos de 
desenvolupament. No és possible atendre les neces-
sitats bàsiques de les persones més febles, les que 
pateixen la pobresa i la fam a tot el món. Sacrificar 
la cooperació no és gratis: en depenen moltes vides. 

PER QUè fEM LA CAMPAnYA 32xRAJOY
Davant d’aquesta situació, volem que el president 
Rajoy valori l’impacte que té sobre la vida de milers 
de nenes, nens, dones i homes la seva decisió de 
desmantellar la cooperació espanyola. Que escolti la 
societat espanyola, que, al llarg dels últims 32 anys, 
ha demostrat una i altra vegada el seu desig de ser 
solidària. Que triï altres formes més justes i equitatives 
per superar aquesta crisi que no recaiguin sobre els 
més febles. L’única solució no pot ser el desmante-
llament de polítiques socials. Així ho vam denunciar 
amb actes de carrer a gairebé 30 ciutats (vegeu fo-
tos), entre altres esdeveniments.

TU POTS fER-TE SEnTIR
Digues-li a Rajoy que s’equivoca. Desmantellar 32 
anys de cooperació internacional suposa condemnar 
avui milions de persones a la pobresa i la fam. Pots 
fer-li arribar aquest missatge a través del Facebook 
de Rajoy, de la web de la Moncloa o de la nostra web. 

Més informació a:  
www.IntermonOxfam.org/32-per-rajoy

noTíciEs io

SUMA’T A LA NOSTRA CAMPANYA CONTRA EL DESMANTELLAMENT DE LA COOPERACIÓ

Gairebé 900 milions de persones se’n van a dormir amb gana. 
És una realitat injusta, i encara més si tenim en compte que el 
nostre planeta produeix prou aliments per a tots i totes. 

Per això et convidem a seure a la “Taula per a 7.000 milions” i 
col·laborar amb Intermón Oxfam donant suport als petits cam-
perols i camperoles amb recursos, eines i formació perquè 
puguin alimentar les seves famílies i res els impedeixi exercir 
el seu dret. El dret a seure a taula a menjar. 

Amb 2 euros pots ocupar el teu lloc a la taula i per cada 2 euros 
de donatiu addicional faràs possible que una persona que avui 
no té accés a prou aliments ocupi el lloc que li correspon. Si 
formes part d’una empresa o d’un grup de persones podeu 
seure plegats i compartir un objectiu comú.

Uneix-te a www.taulapera7000milions.org

LLAnCEM LA “TAULA PER A 
7.000 MILIOnS” PER REIVInDICAR  
EL DRET A L’ALIMEnTACIó
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APUnTA’T A LA 3a EDICIó DEL TRAILWALKER 
Els medallistes olímpics Andrea Fuentes (natació sincronitzada), Joel González (taekwondo) i María Vasco (marxa) són els ambaixadors d’aquesta nova edició de 
la marxa solidària per equips Trailwalker. Aquest any, un dels principals desafiaments esportius i solidaris del món tindrà lloc el 20 d’abril i recorrerà les “vies 
verdes”, una ruta senderista que passa per Olot, Girona i Sant Feliu de Guíxols. Inscriu-te a www.IntermonOxfam.org/trailwalker

 #trailwalker_IO    TrailwalkerIO
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Cada segon, els països pobres perden una 
àrea equivalent a nou camps de futbol, una 
terra que passa a mans d’inversors privats 
i bancs. Com a conseqüència d’aquestes 
grans operacions de compra, les famílies 
camperoles que vivien allà estan perdent la 
terra on conreen aliments, la majoria de les 
vegades desallotjades sense un tracte just o 
compensació. El Banc Mundial finança moltes 
operacions d’aquest tipus. Amb el teu suport, 
volem demanar-li que deixi de fer-ho durant 
sis mesos i que es converteixi en un model a 
seguir. Des d’Intermón Oxfam fem campanya 
contra l’acaparament de terres en el marc de 
la campanya CREIX, que té com a objectiu 
garantir un futur en què totes les persones 
sempre comptin amb prou aliments. 

Més informació a:  
www.IntermonOxfam.org/CREIX

Demana al Banc Mundial que aturi les inversi-
ons en terres a www.oxfam.org/tierra

Marco Frugnoli i Martí Montferrer van respondre correctament a la pregunta que vam 
llançar en el número passat de la Revista IO: Quant més poden cobrar els productors 
de cafè de comerç just que els productors de cafè tradicional? La resposta correcta 
era ‘Fins a tres vegades més’. Cada un dels guanyadors rebrà un lot de productes 
de comerç just que inclou cafè, xocolata i torró.

ACTUA ARA PER ATURAR 
L’ACAPARAMEnT DE TERRES

JA TEnIM ELS GUAnYADORS  
DEL COnCURS DEL CAfè DE COMERç JUST!

Les dones rurals peruanes són les més afectades per l’escàs suport governamental a 
la petita agricultura. Encara que elles participen igual que els homes en la producció 
d’aliments, no tenen dret a gestionar els ingressos que es deriven del camp ni acostu-
men a tenir la propietat de la terra al seu nom. Per denunciar aquesta situació, el mes 
d’octubre passat ens van visitar Rosa Ojeda Chávez, vicepresidenta de FEMUCARINAP 
(Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas Nativas y Asalaria-
das del Perú), i Ana Cárdenas, presidenta de CONAMOVIDI (Confederación Nacional de 
Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral). Totes dues ens van explicar a 
Barcelona i Madrid les seves peticions concretes, entre les quals destaca aconseguir que 
un 5% del pressupost públic es destini a donar suport a l’agricultura familiar camperola 
i afavoreixi les dones rurals productores peruanes. També ens van explicar com estan 
treballant perquè hi hagi un pacte entre consumidors i productors, sense intermediaris. 
És el que elles anomenen “de la chacra a la olla”, és a dir, de la terra al plat. 

EnS VISITEn DUES LÍDERS DEL PERÚ

Vine a conèixer, de la mà del nostre nou director general, José María Vera, 
els reptes de futur de l’organització i tot el que hem aconseguit durant l’últim 
any gràcies al teu suport. A més a més, una persona del nostre equip que 
ha viscut de prop la crisi alimentària del Sahel t’explicarà el nostre treball 
i la situació actual. Comptem amb tu! Podràs fer preguntes, propostes i 
comentaris o donar-nos la teva opinió. 

On I QUAn
sevilla  Dilluns 26 de novembre
Barcelona  Dimarts 27 de novembre
Madrid  Dilluns 3 de desembre

València Dimarts 4 de desembre
Bilbao Dilluns 10 de desembre

Si us plau, confirma la teva assistència (les places són limitades). A més 
a més, del 26 de novembre al 10 de desembre, trobaràs informació 
sobre tot el que hem aconseguit durant l’últim any a qualsevol de les 
nostres botigues de comerç just. 

VInE A LA TROBADA AMB ELS 
COL·LABORADORS AQUEST MES DE 
nOVEMBRE I PREGUnTA TOT EL QUE VULGUIS

Truca al 902 330 331 o al 93 378 01 65 o entra a www.IntermonOxfam.org/confirmo
Més informació a: www.IntermonOxfam.org/setmanatransparencia
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COnTRA LA fAM,  
LA SOBIRAnIA  
DELS POBRES

sahEL

Escrit per Bru Rovira
amb fotos de Pablo Tosco
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E ncara és aviat per fer-ne un balanç 
però, de moment, tot indica que les 
dones i els homes que viuen al Sahel 
semblen disposats a resistir la greu 

sequera d’aquest any, una sequera que ha po-
sat en perill una població de més de 18 milions 
de persones. 

Quan van arribar les pluges de juny, juliol i 
agost, molts dels habitants d’aquesta regió cas-
tigada pel canvi climàtic encara van poder fer 
un últim esforç, perquè, a diferència de seque-
res com la del 2008, estaven més ben prepa-
rats. Es tracta d’un cicle summament fràgil que 
gairebé no tolera ni una fallada, perquè la po-
bresa és tan profunda que totes les anelles de 
la cadena han d’anar ben entrellaçades perquè 
l’aigua, les pastures i les collites se succeeixin 
sense ensopegades. 

LES PRIMERES ALERTES
Aquest any, la cadena va començar a esquer-
dar-se fins i tot abans de Nadal. A finals de 
gener, les pastures per als animals pràctica-
ment s’havien assecat i molts ramaders van 
haver d’avançar la transhumància dos i tres 
mesos. Sense pluja i sense la crescuda dels 
rius, els camps i els horts també havien es-
devingut insuficients o nuls. Moltes famílies 
havien començat a sacrificar alguns animals 
a fi d’utilitzar els diners per comprar farratge, 
a més d’aliments per a la pròpia família. Però 
a mesura que l’hivern avançava es feia més 
difícil engreixar els pocs animals que no ha-
vien sortit en transhumància, de manera que, 
famèlics, esquelètics, el seu preu s’ensorrava 
en els mercats locals. 
 
El granger Oulionune Ould Barbmine, del petit 
poblet maurità de Diawouh, no ho podia plan-
tejar d’una manera més clara a l’assemblea de 
famílies que, al febrer, discutien les mesures 
que tots havien d’adoptar per afrontar els prò-
xims mesos: “Aquells que no hagin venut els 
animals potser ja no els podran vendre. Qui 
compra una vaca morta?”. Tots sabien que si 
venien les vaques volaria el poc que els queda-
va. Havia arribat el moment límit, aquell en què 
has de decidir si sacrifiques el poc que tens per 
salvar-ne alguna cosa, o si encara pots aguantar 
un temps per veure si la situació millora amb el 
risc de perdre-ho tot.

PREVEnIR MILLOR QUE CURAR
L’experiència de les dues altres grans fams que 
hi ha hagut al Sahel durant l’última dècada ens 
diu que l’ajuda exterior, l’ajuda dels països rics, 
arriba –si és que arriba– just en el moment en 
què la població està creuant la línia vermella 
entre la vida i la mort; aleshores ho fa carrega-
da d’aliments, hospitals de campanya i medica-
ments de xoc per intentar salvar una població 
infantil que es troba desnodrida, especialment 
els nens menors de tres anys, molts dels quals 
moriran perquè ja és massa tard. 
 
Tot i així, aquest cop s’ha actuat molt abans, 
incidint en la prevenció, intentant enfortir les 
famílies més vulnerables perquè puguin sobre-
viure al període d’escassetat ara i en el futur. 
Aquesta nova estratègia, aplicada per ONG 
com Intermón Oxfam, parteix de dues idees 
fonamentals: la primera és que el problema és 
estructural, és a dir, aquesta dependència ab-
soluta del cicle de la vida, aquesta vulnerabilitat 
a un entorn cada vegada més inhòspit pot en-
fortir-se millorant les capacitats i recursos de la 
pròpia societat; la segona idea és que la depen-
dència absoluta de l’ajuda externa acostuma a 
resultar letal per a la pròpia societat, perquè a 
la immensa pèrdua de vides humanes, al pati-
ment, caldrà sumar una pèrdua de sobirania i 
un enorme trastorn de la gent, que veurà com 
la seva forma de vida, els mecanismes que la 
sostenen –el comerç, els mercats, la petita eco-
nomia familiar…– acaben completament per-
vertits, fent-la finalment dependent de l’ajuda i 
incapacitant-la per construir-se com a societat 
sobirana, capaç de decidir i forjar el seu destí.

EnfORTIR LA POBLACIó LOCAL
La prevenció que aquest any s’ha fet al Sahel ha 
utilitzat el revolucionari mètode del cash trans-
fer, que consisteix a donar una petita quantitat 
de diners a les famílies més desafavorides per-
què puguin anar al mercat i no es trenqui la 
cadena productiva, ja que l’ajuda alimentària 
directa acostuma a perjudicar els comerciants, 
rebenta els preus i, finalment, condemna a la 
dependència, fins i tot amb la importació d’ali-
ments dels països rics. El suport directe a les 
famílies també ha demostrat que, en situacions 
de pobresa, una economia construïda des de 
baix i basada en les persones directament afec-
tades és més eficaç que un sistema imposat 
pels països rics que generi dependència i els 
impedeixi ser amos del seu desenvolupament. 

En el cas del Sahel, aviat es descobreix que 
la pobresa i la fam no solament tenen a veure 
amb les inclemències de la natura. Obviant les 
guerres que hi ha a la regió, a ningú se li escapa 
avui que la fam també és el resultat de la políti-
ca de preus dels aliments, la destrucció de les 
economies locals, l’ús de terres agrícoles per a 
la producció d’aliments a gran escala destinats 
a l’exportació, l’especulació en borsa i els mer-
cats de futurs, així com la corrupció dels polítics 
locals i les seves complicitats amb els països 
rics, facilitant-los l’explotació dels recursos na-
turals, amb escassos o nuls beneficis per a les 
poblacions locals. 

La prevenció, doncs, a més d’enfortir la sobi-
rania, afavoreix que els pobles s’emancipin de 
la dependència, incita que aquestes societats 
necessitades es polititzin i aprenguin a situar-se 
amb veu pròpia en un món on els països rics 
proclamen eufòrics des de fa almenys tres dè-
cades que la globalització dels mercats seria la 
salvació dels pobres, però els pobres comen-
cen a comprendre que sense sobirania no hi 
ha protecció.

La prevenció s’ha fet amb 
el revolucionari mètode 
del cash transfer: donar 
diners a les famílies més 
desafavorides perquè 
comprin al mercat i no es 
trenqui la cadena productiva

Molts dels habitants 
d’aquesta regió castigada 
pel canvi climàtic estaven 
més ben preparats que en 
sequeres anteriors

La dependència absoluta de 
l’ajuda externa acostuma a 
resultar letal per a la societat 
receptora ja que la fa incapaç 
de decidir i construir el seu 
propi destí

Firma inViTaDa
Bru Rovira (Barcelona, 1955), periodista 
independent o, com li agrada dir, que transita 
per carreteres secundàries, va viatjar amb 
Intermón Oxfam a Mauritània per conèixer de 
primera mà la crisi alimentària del Sahel, així 
com el nostre treball. Ha publicat diversos 
llibres, entre els quals destaquen Áfricas, 
Maternidades i Vidas sin fronteras. L’any 2002 
va rebre el Premi de Periodisme Miguel Gil en la 
seva primera edició i l’Ortega y Gasset el 2004.
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 Zenaiba Seidou és beneficiària del programa de distribució de diners en efectiu a les famílies afectades per la sequera a Mauritània. A la foto, amb un tècnic d’Intermón Oxfam.

EL SAhEL

El Sahel és una regió de l’Àfrica Occidental situada al 
sud del desert del Sàhara i molt castigada pel canvi 
climàtic i la pobresa extrema. La majoria dels països 
que es troben aquí ocupen els últims llocs en l’índex 
de desenvolupament humà del PNUD. Burkina Faso i 
el Txad, per exemple, estan en la posició 181 i 183, 
respectivament (d’un total de 187 països). Durant els 
últims anys, les famílies que habiten aquesta regió s’han 
vist greument afectades per les pujades del preu dels 
aliments i per uns governs que inverteixen molt poc en 
la petita agricultura, a la qual es dedica més del 60% 
de la població.

TXAD
NÍGER

MALI

MAURITÀNIA

ESPANYA

SENEGAL

GÀMBIA
BURKINA
FASO
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A
l sud de Mauritània, 
és tradicional conrear 
cereals, però, com ens 
deia Aminata Wone, 

responsable de promoció feme-
nina d’AMAD (Association Mau-
ritanienne pour l’Autodéveloppe-
ment), organització local amb la 
qual treballem: “El cereal és un 
conreu que depèn de l’aigua i 
aquest any no ha plogut gairebé 
gens. No hi ha hagut collita”. 

Per no dependre de les pluges, a 
la riba del riu Senegal, hem posat 
en marxa horts familiars on con-
rear hortalisses: cols, albergínies, 
pastanagues, cebes, i noves va-
rietats d’alt rendiment, com ara 
guaiabers, bananers, llimoners 
o cacauet. Com que el riu queda 

molt baix, hem instal·lat sistemes 
de bombament de l’aigua per re-
gar les parcel·les. A més a més, 
proporcionem formació en tècni-
ques agrícoles i en transformació 
i conservació de les verdures per 
millorar la seva comercialització. 

Així, hem creat un petit oasi de 
verdor i d’esperança que contras-
ta amb el paisatge semidesèrtic 
de Mauritània, un país que no-
més produeix un 30% de les 
seves necessitats cerealístiques. 

Les dones s’han bolcat en el pro-
jecte i l’èxit salta a la vista. Tenen 
menjar encara que no plogui, 
han millorat la dieta familiar i po-
den vendre part de la collita en 
el mercat. “Ara poden alimentar 

les seves famílies, ocupar-se de 
l’educació dels fills, algunes han 
pogut comprar vaques o cabres, 
d’altres han aconseguit construir 
sostres…”, afirma Aminata. I re-
sumeix els resultats que estan 
assolint amb una frase: “Ha can-
viat extraordinàriament la vida de 
la gent”.

MAURITÀnIA:  
L’ESPERAnçA ESTÀ  
En ELS hORTS 

un EXEmPLE DEL nosTrE TrEBaLL 
DE DEsEnVoLuPamEnT aL sahEL

 Donem suport a les famílies perquè 
puguin crear horts en aquesta regió tan 
àrida del Sahel i obtenir aliments encara 
que no plogui.

 Aminata Ndiay recull 
albergínies de la seva 
parcel·la a l’hort de la 
cooperativa de dones de la 
comunitat de Kagnadé, a 
Mauritània.
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Aminata Yero: “Actuar unides ens ajuda  
a millorar els nostres ingressos”
“abans, hi havia molta pluja i podíem fer 
diverses collites de cereals. amb el blat de 
moro i el mill que recollíem ens podíem ali-
mentar. ara que hi ha el canvi climàtic hem 
de vendre la collita per comprar articles de 
primera necessitat”, explica aminata. ella és 
presidenta de la cooperativa de Ganki, que 
agrupa 80 dones. “Davant la falta de pluges 
ens hem agrupat per treballar juntes. També 

perquè aquí és molt difícil disposar de terres 
i amb la cooperativa podem conrear i acce-
dir a microcrèdits. actuar unides ens ajuda 
a millorar els nostres ingressos.” a més a 
més, “quan hi ha persones al nostre poble 
que són vulnerables, discutim com podem 
ajudar-les”.

Aminata ndiay: “Estem aprenent  
tècniques per vendre més”
“Com que no hi ha hagut pluja, l’únic que 
podem fer aquí és l’horticultura”, ens explica 
aminata ndiay, membre de la cooperativa 
de dones de Kagnadé, que promou el con-
reu d’horts a la vora del riu senegal. “Tenim 
alguns problemes per vendre les hortalisses 
perquè no disposem de sistemes d’emma-
gatzematge i es fan malbé”, comenta, enca-
ra que, gràcies a aMaD, el nostre soci al país, 

ella i les seves companyes han rebut forma-
ció en tècniques d’assecatge o transforma-
ció en fresc de les verdures, la qual cosa els 
permetrà vendre més quantitat i més lluny. 
“Malgrat que tenim aquest problema de 
comercialització, almenys el que collim ho 
podem compartir amb la família, els veïns, 
i és una ocupació que dura tot l’any”, afirma 
feliç.
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VOSALTRES hO 
fEU POSSIBLE

En PrimEra PErsona

Socis i sòcies, donants, activistes, voluntaris i voluntàries, compradors de comerç 
just… sense vosaltres no podríem fer el nostre treball i us ho volem agrair en aquestes 
pàgines. Tant l’equip d’Intermón Oxfam com les famílies del Sud que, gràcies a la vostra 
col·laboració i suport, aconsegueixen una vida més digna.

“explico la meva experiència a etiòpia 
per sensibilitzar la gent”
Més de 35 anys sòcia d’Intermón Oxfam 
demostra un compromís a llarg termini. 
M’agrada tot el que feu perquè és un granet de 
sorra imprescindible. No només doneu recursos 
perquè les persones siguin autosuficients, també 
doneu suport a les persones que estan en una situ-
ació límit, que es moren de fam i de set. Es poden i 
s’han de fer les dues coses alhora.

El 2010 vas viatjar amb nosaltres a Etiòpia. Com 
va ser aquesta experiència? 
Va ser impactant i colpidor constatar in situ, amb 
les persones davant els teus ulls, les mancances 
bàsiques del poble etíop en comparació amb les 
nostres abundàncies i malbarataments. Puc dir 
que aquest viatge em va canviar la vida. Ara sóc 
més conscient que, si bé és important lluitar contra 
la pobresa d’aquí, no podem oblidar-nos de la po-
bresa d’aquests països, on hi ha persones que no 
tenen l’imprescindible.

Des que vas tornar has fet diverses xerrades per 
explicar la teva vivència. Per què?
Explico la meva experiència per sensibilitzar la gent 

sobre el que passa a països com Etiòpia. No podem 
quedar-nos asseguts davant la televisió veient el que 
passa al món sense fer res. Cal canviar el cor, el 
cap, però també la butxaca, amb petites aporta-
cions. Durant el meu viatge vaig poder comprovar 
que els diners arriben i que aconsegueixen allunyar 
moltes persones de la pobresa. 

Quan et vas jubilar vas decidir fer-te voluntària de 
la botiga de comerç just de Salamanca. 
Crec que puc aportar alguna cosa i a més a més re-
bo moltíssim a canvi: exemples d’entrega, de solida-
ritat, de generositat. A Salamanca som 45 persones 
voluntàries i tenim una clientela fidel i compromesa. 
Jo penso que la crisi no afecta tant com es creu la 
solidaritat de la nostra societat.

Consumeixes comerç just? 
Naturalment! A més a més, només regalo produc-
tes de la botiga, aquí hi ha de tot (roba, cosmètica, 
joguines, alimentació) i amb aquests regals arribes 
a mentalitzar molta gent. I si no ho aconsegueixo 
immediatament, seguiré intentant-ho.

COM VIU LA SOLIDARITAT
Visc d’una manera austera i solidària compartint el que puc. Col·laboro amb Intermón Oxfam de moltes formes i des 
de fa molts anys. Vaig tenir l’oportunitat de conèixer els seus projectes a Etiòpia i sovint faig xerrades sobre aquesta 
experiència. A més a més, sóc sòcia de Càritas, d’Asprodes, i d’un parell de ONG que treballen a Etiòpia.

CARMEn GARCÍA 
ROSADO, 71 AnYS. 
SALAMAnCA.
És sòcia des del 1977 i 
col·labora de moltes formes. 
actualment és voluntària del 
comitè i la botiga de comerç 
just de salamanca.  
fa dos anys va viatjar a 
etiòpia per conèixer diversos 
dels nostres projectes al país.

VIATGE DE COL·LABORADORS
Una vegada a l’any, organitzem un viatge on podràs conèixer la nostra feina en primera persona. 

 Informa-te’n a www.IntermonOxfam.org/soci/viatgecollaboradors
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“se’m va acudir muntar una biblioteca 
per recaptar fons”
Com se’t va acudir crear una “llibreria solidària”? 
Crec que és imprescindible educar en valors i que la 
clau per resoldre tots els problemes està en els nens 
i en la seva educació. Si ells tenen una bona base, se-
ran bons adults i podran millorar la societat. El meu fill 
Acher d’11 anys llegeix molt. Se’m va acudir muntar 
una biblioteca dins de la seva classe amb llibres de 
tots els xavals. Vam pensar que cada un podia aportar 
un llibre seu i després comprar, a un preu mòdic, un 
dels llibres dels seus companys. Amb la recaptació 
contribuirien a un projecte solidari triat pels mateixos 
alumnes. D’aquesta manera promovíem la lectura, la 
solidaritat i la sostenibilitat.

Els nois i noies van decidir destinar els diners a 
l’emergència de la Banya d’Àfrica… 
Els vaig deixar triar entre projectes de diferents ONG 
i ells mateixos van optar pel vostre. És important col-
laborar amb regularitat perquè les ONG puguin plani-
ficar els seus treballs a llarg termini. Però en moments 
puntuals és essencial donar ajudes suplementàries 

ja que es produeixen crisis humanitàries urgents que 
necessiten finançament ràpid. Amb el que aquí mal-
baratem podríem salvar moltes vides.

Creus que han après alguna cosa d’aquesta 
iniciativa solidària?
Els nois s’hi van implicar molt ja que, d’una banda, 
els feia il·lusió compartir els seus llibres i, d’una altra, 
els resultava emocionant saber que era per una bona 
causa. És important aprendre a compartir per millorar 
perquè l’esforç en grup ens fa avançar.

Per què ets soci d’Intermón Oxfam?
És imprescindible que entre tots millorem el món. 
Vivim d’una manera opulenta, per sobre de les pos-
sibilitats de la Terra, mentre que la gran majoria ho 
està passant realment malament. A més a més, no 
disposem de 24 hores per ajudar la gent. Hem de de-
legar en les ONG i confiar que els diners que aportem 
arriben al seu destí.

COM VIU LA SOLIDARITAT
La veritat és que em resulta difícil dir que no quan algú em demana ajuda. Sóc soci d’Intermón Oxfam, Acnur, WWF i Cáritas. 
Col·laboro amb donatius suplementaris a la quota de soci quan es produeixen emergències. Intento que la meva família i amics 
visquin la solidaritat com una cosa molt important per millorar el món. A més a més, una o dues vegades a l’any, anem amb el 
meu fill a fer una donació a les instal·lacions d’Unicef, perquè li expliquin de primera mà els projectes que porten a terme. També 
sóc voluntari d’AFEDAZ, una associació que lluita per millorar la qualitat de vida de malalts d’Alzheimer; allà toco la guitarra i canto 
amb els malalts intentant fer alguna cosa semblant a la musicoteràpia.

AGUSTÍn MOnLLOR,  
42 AnYS. SARAGOSSA.
soci des del 2007, 
consumidor habitual dels 
nostres productes de 
comerç just, col·labora 
amb donatius puntuals 
quan es produeixen 
emergències. es va 
posar en contacte amb 
nosaltres a través del 
nostre butlletí electrònic, 
en què demanàvem 
iniciatives solidàries 
originals per publicar 
en aquest número de la 
revista. La seva iniciativa 
consisteix a engegar una 
llibreria solidària a la 
classe del seu fill.

COnEIx EL nOSTRE fOnS D’EMERGènCIES
Aquest fons ens permet disposar de fons de manera immediata quan es produeix una emergència. 
Gràcies a les donacions fetes, podem actuar durant les primeres 24 hores.

 Més informació a www.IntermonOxfam.org/emergencies/fons
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PIMES PER AL DESEnVOLUPAMEnT 
Fes que la teva petita o mitjana empresa sigui sòcia d’Intermón Oxfam. Des de només 50 euros al mes, a través del programa Transforma, centenars de pimes com 
la teva contribueixen a lluitar contra la pobresa i la injustícia.

 Uneix-te al programa Transforma a www.IntermonOxfam.org/transforma

“Hem rebut felicitacions per  
la manera de gestionar l’empresa”
En què consisteix la col·laboració de la vostra 
empresa amb Intermón Oxfam? 
Som socis de Transforma, un programa que ens 
permet canalitzar les nostres inquietuds socials 
com a petita empresa. Des d’Intermón Oxfam ens 
faciliten materials i continguts mitjançant els quals 
comuniquem la nostra solidaritat als clients. Com a 
empresa, estem orgullosos d’aportar el nostre gra-
net de sorra i animem els clients que també són 
pimes a col·laborar dins de les seves possibilitats.

Com reaccionen tant clients com proveïdors i 
treballadors?
El feedback ha estat molt satisfactori, hem rebut 
felicitacions per marcar un estil personal en la ma-
nera de gestionar l’empresa i hem descobert que hi 
ha molta gent sensible a la necessitat d’equilibrar la 
balança entre rics i pobres.

Creus que el sector privat s’hauria de 
comprometre més amb l’acció social, és a dir, 
hauria de donar suport al treball de les ONG? 
Vivim en un món global, la informació flueix i arriba 
a tot arreu. Hi ha persones/empreses més sensi-
bilitzades i d’altres menys, però la informació està 
a l’abast de tothom. Sé que cada cop som més 
les entitats del sector privat compromeses, però 
segurament no és suficient. Hi ha moltes formes 
d’aportar el nostre granet de sorra: econòmica-
ment, fent tasques de sensibilització i fins i tot 
mirant amb altres ulls les compres que fem en la 
nostra rutina diària. Comprar sabent l’impacte que 
provoca aquest producte en el medi ambient és 
interessant, igual que la seva procedència, forma 
d’elaboració i persones que l’han creat. Tots, d’una 
forma o altra, podem i hem de col·laborar perquè 
el canvi sigui una realitat.

COM VIU LA SOLIDARITAT
Col·laborem des de fa temps amb altres ONG. En alguns casos es tracta d’una relació puntual i en d’altres, col·laborem de manera regular. A més a més, hem tingut 
el privilegi de conèixer en primera persona la tasca que es porta a terme a diferents països d’Àfrica i l’Amèrica del Sud. Quan arribes allà i veus que tot està per 
fer, encara tornes amb més ganes d’involucrar-te i ajudar, dins de les teves possibilitats, a millorar la qualitat de vida d’aquestes persones. Creiem que els projectes 
d’Intermón Oxfam tracten la realitat de manera holística i això, des del nostre punt de vista, és el més adequat. Tot té un origen, un perquè i, buscant-lo, es pot 
lluitar per canviar la realitat. 

CARLOS CORDERO,  
46 AnYS, MADRID.
És fundador i director de  
www.rinconesdelmundo.com,  
una pime que col·labora 
amb Intermón Oxfam a 
través de Transforma, un 
programa pensat perquè  
les petites i mitjanes 
empreses contribueixin  
amb donatius a partir  
de 50 euros al mes.
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“el comerç just és la forma més directa de donar 
suport al treball de les famílies camperoles”

Què t’aporta ser voluntària? 
La satisfacció personal de saber que estic 
fent alguna cosa perquè el món en què vivim 
sigui més just. Conèixer altres voluntaris i el 
treball en equip. A més d’aprendre un munt 
de coses: els projectes, les cooperatives,  els 
productes… És cert que tots, o gairebé tots, 
sabem el que passa al món, però aquesta 
és la millor forma de prendre’n consciència 
activa. Ara em pregunto: què podem fer? 
Realment el voluntariat no és tant donar si 
no com rebre, encara que pugui semblar el 
més clàssic dels tòpics. Què són tres hores 
de les 168 que té la setmana? Tres hores les 
perdem moltíssimes vegades sense sentit, i 
a la botiga de comerç just es converteixen 
en tres hores plenes d’esperança i significat.
 
En què consisteix la teva feina a la botiga 
d’Oviedo?
En arribar a la botiga, repassem el que ha 
passat durant la setmana i ens posem mans 
a l’obra. Quan entra un client, intentem aju-
dar-lo oferint la nostra col·laboració i do-
nant-li a conèixer l’organització. M’agrada el 
contacte amb la gent. Cada visita és una ex-

periència i cada venda tot un èxit. En aquests 
temps de crisi, el petit esforç de practicar co-
merç just ens enriqueix a tots encara més. A 
l’equip tots som diferents: en edat, ideologia, 
creences…, però tots compartim una matei-
xa inquietud que podem concretar en una 
petita acció. 

Per què creus que val la pena consumir 
comerç just? 
Perquè és la forma més directa de donar 
suport a les famílies camperoles i artesanes 
perquè tinguin una vida digna gràcies al seu 
treball.  

Com animaries altres persones perquè 
també es fessin voluntàries?
Els parlaria sobretot de l’oportunitat d’ajudar 
d’una manera eficaç i real, de veure les co-
ses d’una altra manera i de ser útils perquè 
es produeixi un canvi. Tothom ho hauria de 
provar, només cal tenir ganes, il·lusió i creure 
que pot servir per a alguna cosa.

COM VIU LA SOLIDARITAT
Intento mantenir una actitud compromesa. 
Procuro donar a conèixer el comerç 
just i convido a descobrir la botiga i els 
productes a les persones que m’envolten, 
ressaltant les implicacions entre 
consumidors i productors. Diàriament, 
en les converses quotidianes, sempre em 
refereixo a això també, penso que, a poc a 
poc, es pot fer molt. M’agrada llegir sobre 
els projectes i analitzar la realitat en què 
vivim per poder canviar-la. Naturalment, jo 
també practico el comerç just.

TERESA SánChEz,  
32 AnYS. ASTÚRIES.
És voluntària a la 
botiga de comerç 
just d’Oviedo. a més 
a més, ha col·laborat 
en l’organització de 
la nostra festa de la 
solidaritat, Un Dia per a 
l’esperança, i en diferents 
actes de promoció del 
comerç just.

SUMA’T AL COMERç JUST
A les nostres 38 botigues repartides per Espanya així com a la botiga electrònica pots adquirir artesanies, productes d’alimentació, joguines i fins i tot cosmètics fets 
seguint criteris ètics i sostenibles. Amb aquest gest contribueixes a impulsar canvis en les formes de produir, comercialitzar i consumir.

 Compra comerç just a les nostres botigues o a www.tiendaIntermonOxfam.org
 Consumeix cafè d’Intermón Oxfam al teu supermercat habitual www.IntermonOxfam.org/cafe
 Regala cistelles de Nadal solidàries a la teva empresa www.IntermonOxfam.org/regalsempreses
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“Intermón Oxfam em recorda cada dia 
que l’educació pot canviar el món”
Per què vas decidir implicar-te en el 
treball d’educació d’Intermón Oxfam?
Perquè vaig conèixer el projecte Con-
nectant mons, una proposta que en-
caixava amb la meva manera de pen-
sar. En aquells moments acabava la 
carrera de pedagogia i m’incorporava 
a treballar en una escola. Recordo que 
tenia clar que, impartís l’assignatura 
que impartís, volia educar en valors. 
Considero que és bàsic per saber estar 
en una societat plural, diversa i global. 
El Connectant Mons és una proposta 
molt encertada i animo als professors/
es que encara no ho hagin provat que 
s’hi apuntin! 

Què és el que més t’agrada de la 
proposta pedagògica de la nostra 
ONG?
El que sempre he admirat d’Intermón 
Oxfam és la voluntat de fer créixer 
l’educació. Dediquen molts recursos 
a treballar costat a costat amb les es-
coles: han publicat material molt inte-
ressant  que podem descarregar de la 
web, han dissenyat projectes i campa-
nyes molt engrescadores on l’alumnat 
ha sigut el protagonista i han cuidat la 
figura del professorat apoderant-lo del 
procés d’ensenyament-aprenentatge 
en una escola. Intermón Oxfam em 

dóna força per creure que l’educació 
és molt valuosa per millorar el món en 
el que vivim. 

¿Quin efecte creus que tenen les 
propostes educatives que impulses?
Sovint, quan observo algunes actituds 
en els alumnes com ara ajudar a un 
company o companya, participar en 
campanyes de recollida de joguines, 
informar-se per fer voluntariat en una 
ONG se’m dibuixa un somriure i acabo 
pensant que en  alguna coseta haurem 
contribuït com a escola. Em sento molt 
orgullosa dels meus alumnes quan ac-
tuo com a motor i els proposo realitzar 
accions solidàries com per exemple un 
sopar i responen positivament. Un bon 
nombre d’alumnes col·labora en el que 
faci falta! 

Creus que s’aconsegueixen canvis?
És evident que el treball a l’escola no és 
l’únic del qual se’n beneficien; a casa, 
tenen el models dels pares, germans i 
altres familiars que incideixen en l’edu-
cació en valors de l’alumne, així com la 
pròpia societat. Com més units cami-
nem, més fàcil és el treball d’educació 
en valors per aquests petits futurs ciu-
tadans i ciutadanes. 

COM VIU LA SOLIDARITAT
“Procuro fer tot allò que està entre les meves mans per tal que caminem cap a una societat 
més justa i solidària. Tinc la sort de ser professora i considero que des de l’educació, el 
professorat té molta força per aconseguir educar en valors a futurs ciutadans. A nivell 
personal, procuro, en la mesura del possible, comprar en botigues de comerç just. També 
participo , molt directament,  amb un parell d’associacions: l’Oncolliga, fent una petita 
aportació econòmica des de que el meu pare va morir de càncer per agrair-los el suport 
tan tendre que vam rebre. En aquesta associació vaig viure de molt a prop la solidaritat i la 
humanitat de moltes de les persones que hi treballen així com de voluntaris que hi participen; 
em van encomanar molt d’entusiasme per ajudar als altres i els estic molt agraïda. Una segona 
entitat és Creu Roja Terrassa on participo en la campanya de recollida de joguines i en la 
d’aliments implicant, també, els meus alumnes”.

GEMMA GILABERT, 34 AnYS.  
TERRASSA (BARCELOnA)
Difon el treball d’Intermón Oxfam entre el 
seu alumnat, familiars i amics. participa en 
la proposta educativa d’Intermón Oxfam 
Connectant mons des del 2004 (i des de 
fa dos anys també col·labora en la seva 
elaboració). És membre de la xarxa de 
professors per una ciutadania global. 

LA nOSTRA PROPOSTA EDUCATIVA
Des d’Intermón Oxfam impulsem una Xarxa d’educadors i educadores per a la ciutadania global. Conscients que l’educació és una estratègia imprescindible per 
construir una ciutadania responsable, activa i crítica, els i les docents de la xarxa ens formem, investiguem i creem diferents propostes educatives com Connectant 
mons (adreçat a un alumnat d’entre 6 i 17 anys), Global Express (per a alumnat de secundària) i la web Kaidara. 

 Coneix les nostres propostes educatives a www.IntermonOxfam.org/educacio
 Comparteix experiències i recursos educatius per a una ciutadania global a www.kaidara.org
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PROPOSTES D’OCI SOLIDÀRIES
 Les targetes solidàries Algo más que un regalo permeten fer donacions a Intermón Oxfam en forma de mosquiteres, material didàctic, gallines…  

Consulta el catàleg a www.IntermonOxfam.org/algomasqueunregalo.
 Aprofita el teu aniversari, un sopar entre amics o qualsevol altre esdeveniment per recaptar fons a través del nostre portal d’Iniciatives Solidàries  

www.IntermonOxfam.org/iniciatives

“Vam estar d’acord a fer un regal  
solidari en el nostre casament”

“sempre trobo una excusa per recaptar fons 
per a Intermón Oxfam amb els meus amics”

Com se’t va acudir regalar targetes d’“Algo 
más que un regalo” al vostre casament?  
Els regals convencionals gairebé sempre aca-
ben oblidats en un calaix i vam pensar que es-
taria bé destinar els diners que s’inverteixen en 
els detalls per a convidats a una bona causa. 
Tant la meva parella com jo vam estar d’acord a 
fer un regal solidari. A les dones, els vam oferir 
un fermall fet per dones amb discapacitat de 
la Fundació Vicente Ferrer; i als homes, una 
targeta solidària d’Intermón Oxfam.  

Ho recomanaries a altres parelles? 
I tant que ho recomano. Als convidats els va 
sorprendre gratament i els va agradar molt la 
idea. De fet, molts no coneixien aquesta inici-
ativa. Entre ells, una parella que es casa l’any 
que ve i que ha decidit que també vol regalar 
targetes solidàries Algo más que un regalo en 
el seu casament. A més a més, les targetes 
es poden personalitzar i ajustar al pressupost 
que tingui cadascú. 

Per què organitzes esdeveniments solidaris? 
Sempre se’ns acudeix alguna bona excusa per ajun-
tar-nos uns quants, passar una estona divertida i 
aconseguir una petita recaptació, com la venda soli-
dària de llibres que vaig iniciar fa més d’un any, con-
certs solidaris, festes de carnestoltes, etc. 

Per què dónes tot el que recaptes a una ONG? 
Sense aportacions econòmiques, les ONG no podrien 
materialitzar els seus projectes. De fet, crec que a 
Intermón Oxfam una gran part d’aquesta aportació 
prové de socis i donants, i això significa que sense 
la nostra col·laboració moltes de les accions que fan 
no es podrien portar a terme. Si per a nosaltres és 
difícil amb els temps que corren, què passarà amb 
les persones que viuen als països més desafavorits si 
deixem de prestar aquesta ajuda?

Com se’t va acudir crear una iniciativa solidària de 
venda de llibres?
Volia donar una nova vida a tots els llibres que tinc 
guardats des que sóc petita. Vaig pensar que una 
forma original i molt útil de tornar a posar-los en cir-
culació era fixar un preu econòmic i recaptar així uns 
diners. En menys d’un mes tots els llibres estaven 
venuts però seguien arribant-me donacions de fami-
liars i amics, i això ha fet que el projecte continuï en 
marxa més d’un any després, amb una recaptació de 
més de 3.000 euros. Actualment tinc una pàgina a 
Facebook (Venta Solidaria de Libros en col·laboració 
amb Intermón Oxfam), una iniciativa al portal www.
IntermonOxfam.org/iniciatives i un bloc (http://ven-
tasolidarialibros.blogspot.com), on es poden trobar 
llistes actualitzades dels llibres disponibles. 

COM VIU LA SOLIDARITAT
Procuro ser solidària i bona persona en el meu dia a dia. Tinc un nen apadrinat a l’Índia des de fa 13 
anys amb la Fundació Vicente Ferrer (al qual vaig tenir la sort de conèixer fa set anys) i també col·laboro 
periòdicament amb Metges sense Fronteres.

COM VIU LA SOLIDARITAT
Intento ser conseqüent amb la meva manera de pensar, evitant consumir sense control, comprant productes de comerç just, 
intercanviant amb amics i familiars coses que ja no fem servir, etc. De tant en tant organitzem esdeveniments solidaris. A banda 
d’Intermón Oxfam, sóc sòcia de Solidaridad Internacional, on vaig ser voluntària l’estiu passat.

ELSA BRAVO, 40 AnYS. BILBAO.
Col·labora regularment des del 
2004. el dia del seu casament, el 31 
d’agost passat, va decidir regalar les 
targetes solidàries Algo más que un 
regalo als convidats, una iniciativa 
que recomana a altres parelles.

ESThER MáRQUEz,  
32 AnYS. SEVILLA.
És voluntària al 
departament de 
recursos humans de la 
seu d’Intermón Oxfam 
a sevilla. És sòcia des 
del 2006, té la nostra 
targeta de comerç just 
i ha organitzat diversos 
esdeveniments solidaris 
per recaptar fons. 
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VOLS SER Un DELS nOSTRES AMBAIxADORS? 
Miguel Bosé, La Oreja de Van Gogh, Leonor Watling i Judit Mascó són algunes de les persones conegudes que ens ajuden a difondre el nostre treball. 
Tu també pots fer arribar el missatge d’Intermón Oxfam a través de les xarxes socials.

 Segueix-nos a través de Facebook (facebook.com/intermonoxfamfanpage) i Twitter (twitter.com/intermonoxfam.org)

“Costa molt poc donar suport a causes 
solidàries com les d’Intermón Oxfam”

Quan et van proposar ser l’ambaixadora de 
l’Intermón Oxfam Trailwalker, què vas dir? 
Ni m’ho vaig pensar. Jo sempre dic que m’agrada 
que m’ajudin quan ho necessito. Així que si puc 
donar un cop de mà perquè altres persones, que 
realment ho necessiten, tirin endavant, ho faig 
sense dubtar-ho. Hi ha molts tipus de pobresa, 
però penso que la pobresa que combat Intermón 
Oxfam és una de les més dures.

És molt diferent el Trailwalker de les 
competicions en què acostumes a participar?
Sí. L’esport de competició és més aviat indivi-
dual: entrenes sol moltes hores, cada dia, i el 
dia de la competició només penses a fer-ho mi-
llor que els teus contrincants. Però en la marxa 
solidària Trailwalker, organitzada per Intermón 
Oxfam, la gent va a gaudir-ne, a passar-ho bé 
amb el seu equip i la resta d’equips, motivats pel 
repte solidari que els uneix.

Amb quins arguments recomanes a la gent 
que s’inscrigui al Trailwalker? 
El Trailwalker és esport, que és el que més 
m’agrada en aquest món, però sobretot és soli-
daritat, que és el que més falta fa. Recomano el 
Trailwalker perquè és una experiència única que 
dura molts mesos, mentre t’entrenes i recaptes 
aquests donatius que ajuden tantes persones 
que realment ho necessiten.
 
Creus que hi hauria d’haver més persones 
conegudes donant suport a causes solidàries? 
Hi ha molta gent que confia en les “cares conegu-
des” i la veritat és que costa molt poc donar suport 
a causes com la d’Intermón Oxfam. 

COM VIU LA SOLIDARITAT
Aquest any m’he concentrat a preparar-me per als Jocs Olímpics de Londres. A més del repte personal, estic satisfeta 
perquè entre tots els esportistes hem aconseguit que la gent vegi i participi del nostre esforç, sacrifici, entrega i 
camaraderia. A més a més, he col·laborat amb les curses de la dona contra el càncer de mama.

MARÍA VASCO, 36 
AnYS, VILADECAnS 
(BARCELOnA).
aquesta coneguda atleta 
i marxadora professional 
(la segona per l’esquerra, a 
la foto), medalla olímpica 
en els jocs Olímpics de 
sydney, és ambaixadora 
de l’Intermón Oxfam 
Trailwalker des de la primera 
edició. Ha contribuït a la 
difusió d’aquesta marxa 
solidària. a més a més, ha 
col·laborat en alguns vídeos 
de captació de fons per a 
emergències i ha creat una 
iniciativa solidària en el 
nostre portal d’iniciatives a 
favor del sahel.
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DIfOn LES nOSTRES CAMPAnYES 
Denunciem les injustícies i mobilitzem la societat perquè prengui consciència i actuï davant d’aquestes. Llegeix-te els nostres informes i coneix les nostres 
campanyes. Una ciutadania activa, informada i conscient del món que l’envolta pot transformar el món. 

 Difon les nostres campanyes a www.IntermonOxfam.org/campanyes
 Coneix el món que t’envolta amb els nostres informes d’investigació a www.IntermonOxfam.org/estudis

“els bancs del 
temps fomenten 
la cooperació i la 
solidaritat”

Com canalitzes la teva solidaritat?
Fa temps que col·laboro econòmicament amb al-
gunes ONG. Quan vaig entrar a formar part d’una 
associació de veïns, vaig prendre consciència de la 
importància d’implicar-me més a fons en la resolu-
ció dels problemes que ens envolten. Per això, vaig 
crear un banc del temps al meu barri.

Què és un banc del temps?
En poques paraules, és un grup de persones que 
intercanvien serveis, coneixements o habilitats. És 
com un banc, hi inverteixes un determinat temps i a 
canvi reps el temps d’una altra persona. La moneda 
de canvi és una hora. L’objectiu no solament és co-
brir necessitats puntuals que pugui tenir qualsevol 
persona en un moment donat, com ara que m’aju-
din a pintar una habitació o que m’acompanyin al 
metge, en el cas d’una persona gran, sinó fomentar 
la cooperació, la solidaritat, el sentit de veïnat. Els 
bancs del temps promouen una economia alterna-
tiva, demostrar que es pot funcionar sense diners.
 
Quin és el teu rol?
Bàsicament m’he dedicat a difondre el projecte, a in-
tentar convèncer altres persones per fer-ho realitat. 

Quant temps dediques a aquest projecte?
Ara mateix hi estic dedicant moltíssimes hores, en-
tre dues i tres diàries, que combino amb el meu 
treball remunerat. Però és molt gratificant, no sola-
ment perquè crec en el projecte sinó perquè estic 
coneixent moltes persones superinteressants, estic 
aprenent molt. 

La gent es mostra receptiva?
Al principi, a la gent li costa una mica, i a base 
d’explicar-los en què consisteix el projecte, es va 
animant. Sensibilitat n’hi ha, però, en general, costa 
fer el pas, posar-se en marxa, mullar-se. És normal, 
ens han convençut que no val la pena lluitar. Jo 

també he necessitat el meu temps i els meus anys 
per arribar a muntar alguna cosa. No sóc diferent 
dels altres. 

Quanta gent s’ha apuntat al banc del temps?
En els últims tres mesos, s’han sumat sis persones 
com a equip gestor i més de 50 com a usuàries. 
El context actual de crisi econòmica hi ajuda molt. 
Abans, pel que m’han explicat en altres bancs del 
temps, calia animar la gent perquè hi participés i ara 
la gent s’adona de la necessitat de buscar alternati-
ves als intercanvis basats en diners.

COM VIU LA SOLIDARITAT
Col·laboro econòmicament amb Intermón Oxfam, 
Greenpeace i la Fundació Vicente Ferrer. Estic muntant 
un banc del temps al meu barri, perquè un altre món és 
possible. Si vols contactar-me, consulta el meu bloc  
http://bancdetempsdesants.wordpress.com/  
o escriu-me a bdtsants@gmail.com. 

JUAn JOSé BURGOS, 
47 AnYS. BARCELOnA.
És soci des del 2011 i 
comprador habitual de 
les nostres botigues 
de comerç just. ens 
va escriure al butlletí 
electrònic per compartir 
la seva iniciativa solidària: 
muntar un banc del 
temps al barri de sants.
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fES-TE VOLUnTARI/VOLUnTÀRIA 
Et consideres una persona solidària, dinàmica, amb iniciativa, a qui agrada treballar en equip? Et convidem a sumar-te al nostre equip i a contribuir a la construcció 
d’un gran moviment global per aconseguir eradicar la injustícia i la pobresa al món.

 Contacta’ns a través de www.IntermonOxfam.org/voluntariat

“El meu paper és donar suport a més de 
80 voluntaris de navarra, la rioja i Àlaba”
Com vas passar de ser soci a treballar a 
Intermón Oxfam?
Era voluntari en el comitè de Pamplona i treballava 
des de feia anys en cooperació per al desenvolu-
pament des de l’àmbit de la gestió universitària. Es 
va convocar el lloc de treball de responsable de 
comitès i m’hi vaig presentar. Afortunadament… 
em van seleccionar!

En què consisteix la teva feina?
Sóc responsable dels equips de voluntaris i de la 
presència institucional d’Intermón Oxfam a Navarra, 
la Rioja i Àlaba. El meu paper és donar suport als 
més de 80 voluntaris que tenim en aquesta zona 
per aconseguir difondre la nostra tasca, tirar enda-
vant les botigues de comerç just i portar els nostres 
missatges i propostes al carrer, a les institucions pú-
bliques, als mitjans de comunicació, a les escoles, a 
les coordinadores d’ONGD, etc.
 
Què has après del teu contacte quotidià amb el 
voluntariat? 
La il·lusió i la confiança que hi ha moltes persones 
perseguint un mateix ideal, malgrat partir de rea-
litats i maneres de ser molt diferents. En aquest 
sentit, m’encanta l’apropiació que tots fem d’In-
termón Oxfam, la identificació amb els seus valors, 
ideals i formes de treballar, sense abandonar un 
sa esperit crític. I, naturalment, m’encanta el seu 
esforç i dedicació. 

Què t’aporta treballar en una organització en 
què creus?
Moltíssim. La gent que treballa en les ONG és com 
les persones voluntàries, compartim el mateix esperit 
militant, activista, compromès. Petites persones que 
fan petits gestos a petits llocs, com va dir recentment 
el nostre director general. També hi ha l’alegria, la il-
lusió, la bona entesa. De totes maneres, m’adono que 
de vegades el dia a dia ens fa perdre de vista les per-
sones per a qui treballem, i no ho podem permetre. 
Ara que estan retallant l’ajuda oficial al desenvolupa-
ment, hem de reivindicar el valor de la cooperació, no 
solament els diners sinó totes les vides que les ONG 
han aconseguit canviar als països desafavorits. Hem 
de convèncer la ciutadania de la importància de la 
cooperació, aconseguir que surtin al carrer com ho 
van fer el 1994 a favor del 0,7%. Si la ciutadania ens 
dóna suport, els polítics també ho faran.

COM VIU LA SOLIDARITAT
A més de fer-ho diàriament des del meu treball a Intermón 
Oxfam, a casa consumim productes de comerç just i 
participem en un grup de consum de proximitat i productes 
ecològics. També som socis de Càritas. Tot i així, la meva gran 
aportació és com a pare, intentant que les meves filles i fill 
coneguin com està el món, com de bé i malament es viu en 
altres parts i de quina manera podem col·laborar des d’aquí per 
assolir un món més just.

QUIQUE ABAD,  
42 AnYS. PAMPLOnA
Treballa al Departament 
Territorial d’Intermón 
Oxfam des del 2009. 
n’és soci des del 1998.  
Va ser voluntari en el 
comitè de pamplona 
durant vuit anys. 
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APUnTA’T A LA 3a EDICIó DE L’InTERMón OxfAM TRAILWALKER 
El principal repte esportiu del món per equips per lluitar contra la pobresa. El desafiament és doble: recórrer 100 km en 32 hores en equips de quatre persones i 
aconseguir donatius per millorar les condicions de vida de milers de persones que encara viuen en la pobresa.
Milers de marxadors ja s’han sumat en dues edicions al nostre país. No et perdis aquesta experiència única! 

 Més informació a www.IntermonOxfam.org/trailwalker

“participar en el Trailwalker em va fer sentir 
que feia alguna cosa útil per als altres”
Per què et vas apuntar a l’Intermón Oxfam 
Trailwalker?  
En la Revista IO vaig llegir un reportatge sobre la pri-
mera edició i m’hi vaig animar. Sempre he intentat 
trobar temps per fer algun tipus de voluntariat, però 
les meves obligacions laborals i familiars no m’ho per-
metien. Participar en aquesta marxa solidària és més 
flexible i m’he pogut organitzar per formar l’equip, 
recaptar fons i entrenar-me.

El Trailwalker requereix molt entrenament? 
Tots els membres de l’equip estàvem preparant-nos 
per a la Marató de Madrid i per això no vam fer cap 
entrenament específic. Després, durant la prova, ens 
vam adonar de l’error. Hauríem hagut d’acostumar 
els peus i els músculs a estar tant temps en actiu, 
ja que a la Marató vam estar gairebé 4 hores i en el 
Trailwalker, 21 h. Aquesta marxa no és difícil si estàs 
en bona forma física i tens temps per entrenar tirades 
llargues. Si no es compleixen aquestes dues condici-
ons, es complica.

Us va costar gaire recaptar els diners per inscriure-
vos-hi? La gent del vostre entorn va ser receptiva? 
Abans de començar creia que no arribaríem als 
1.500 euros. Però tres o quatre setmanes després 
d’inscriure’ns-hi ja havíem superat aquesta xifra, i 
cada vegada que fèiem una nova petició a familiars, 
amics i coneguts, la resposta era més sorprenent. 
El nostre entorn va reaccionar millor del que s’espe-
rava, però el més increïble van ser tots els donatius 
anònims que vam rebre. T’adones que, més enllà 
del teu entorn, la gent també està molt compro-

mesa i que el que a tu et preocupa i inquieta ho 
comparteixen molts més. 

Una vegada acabat el Trailwalker, creus que has 
après alguna cosa?
Participar en aquesta marxa em va fer sentir que feia 
alguna cosa realment útil per als altres. Durant tot el 
procés, veus que dediques temps a una cosa molt 
més gratificant que qualsevol activitat d’oci. A més a 
més, va ser molt motivador el contacte amb els altres 
equips. Abans d’iniciar la marxa, tothom estava molt 
feliç d’haver arribat a la línia de sortida, i això que 
encara ens quedaven 100 km per fer!  

Creus que és important donar suport a les 
persones pobres que viuen als països del Sud? 
Penso que a Espanya, d’una forma o altra, hi ha prou 
cobertura per a tothom. Lamentablement això no pas-
sa als països on actua Intermón Oxfam i per això vaig 
decidir fer-me’n soci. La primera vegada vaig donar 
un donatiu per a una emergència, però després vaig 
pensar que podria ajudar més si hi col·laborava cada 
mes. Estic segur que la meva aportació, que aquí pot 
significar molt poc, allà compta amb un gran impacte. 

COM VIU LA SOLIDARITAT
Sóc soci d’Intermón Oxfam, Acció contra la Fam, Creu Roja, 
Sonrisas de Bombay i Aldeas Infantiles. El 2011 vaig córrer 
la marató de Nova York amb Proniño i puntualment he 
col·laborat amb Unicef. 

MIGUEL ALBERTÍn, 
38 AnYS. MADRID
soci des del 2006, 
donant per a 
emergències i 
comprador de comerç 
just. Va participar en 
la segona edició de 
l’Intermón Oxfam 
Trailwalker, amb una de 
les millors recaptacions.

21Revista IO  |  Desembre 2012  |  en prImera persOna  | 



fInAnçA Un PROJECTE COnCRET 
Amb aportacions econòmiques a partir d’un determinat import pots dirigir la teva col·laboració a un projecte en concret, ja sigui a títol personal, familiar o com a 
empresa. Al cap d’uns mesos, rebràs informació específica sobre els avenços del projecte triat.

 Ajuda’ns a provocar un gran impacte a www.IntermonOxfam.org/financiaunprojecte

“ens feia il·lusió veure amb els nostres 
ulls com creix un projecte concret 
gràcies al nostre esforç personal”

Per què, a més de la vostra col·laboració 
com a socis, heu decidit finançar un 
projecte concret durant dos anys? 
Perquè ens feia il·lusió poder veure amb els 
nostres propis ulls com creix un projecte con-
cret gràcies al nostre esforç personal, unit al 
d’altres persones que creuen en el mateix.

Per què vau escollir el projecte d’aigua 
impulsat per Intermón Oxfam a Etiòpia? 
Considerem que l’aigua és bàsica. Sense aigua 
no hi ha conreus, no hi ha salut, no hi ha des-
envolupament. Intermón Oxfam ens va propo-
sar diversos projectes i vam escollir el d’Etiòpia 
perquè des del 2004 s’està implementant amb 
èxit a diferents parts del país i vam decidir fer 
una aposta segura, repetint aquest projecte en 
una altra zona que ho necessitava. 

Amb quina informació comptàveu per 
prendre la vostra decisió de col·laborar en 
aquest projecte?
Volíem involucrar-nos-hi seriosament, intro-
duir-nos en una cadena en què nosaltres, 
que som al Primer Món, passem una part 
dels nostres beneficis al següent de la ca-
dena, i així l’un rere l’altre, fins a arribar a 

Etiòpia. I era indispensable que Intermón 
Oxfam ens demostrés que aquesta cadena 
era forta, fiable, seriosa i que no s’acabava 
amb l’arribada d’aigua a la zona necessita-
da, sinó que les persones beneficiades, al 
seu torn, estaven implicades en la gestió de 
l’aigua per desenvolupar-se com a societat. 
Vam tenir reunions amb tants responsables 
com vam demanar, fins i tot amb persones 
que venien d’aquesta zona d’Etiòpia en con-
cret. A poc a poc, tots els dubtes es van anar 
dissipant i el que va quedar era una gran il-
lusió per posar-nos en marxa. Ara agraïm a 
Intermón Oxfam que ens permeti formar part 
d’aquesta cadena. 

Creieu que és important transmetre als 
vostres fills el valor de la solidaritat? 
Quan els nostres fills es disposaven a fer la 
primera comunió, els vam donar a triar entre 
tenir regals o que el seu regal fos ajudar altres 
nens. Un d’ells va dir de seguida que sí. L’al-
tre es va posar a plorar perquè no sabia què 
decidir: d’una banda, tots els seus amics tin-
drien munts de regals, d’una altra, se sentiria 
un egoista si ho volia tot per a ell. Vam de-
cidir donar-li temps. Aleshores un amic que 

treballa a Intermón Oxfam va venir a casa i 
ens va passar una presentació d’ordinador en 
què es veia una escola de Burkina Faso, amb 
nens que jugaven a futbol descalços i aules 
molt velles. Després d’això, el meu fill tenia 
un somriure d’orella a orella, ens va dir que 
volia ajudar-los a aconseguir un col·le més 
bonic, amb llapis, gomes i quaderns com 
els que ell tenia. El dia de la comunió va ser 
preciós, la gent va fer un gran esforç econò-
mic i els nens van explicar el projecte davant 
de tothom. Estaven superfeliços i se sentien 
molt grans. Va ser un dels dies inoblidables 
de la nostra vida. 

COM VIUEn LA SOLIDARITAT
Intentem viure la solidaritat en el nostre dia a dia 
quotidià. Ser sensibles a la gent que ens envolta, 
estiguin lluny o molt a prop. Som membres 
d’algunes ONG amb les quals connectem més, 
però sense oblidar la gent que tenim al costat 
i que moltes vegades necessita el teu temps, 
simplement perquè l’escoltis, i aquest és el treball 
més important.

PILAR MARTÍnEz I fERnAnDO 
LLAMBéS. TOTS DOS, 39 AnYS. 
VALènCIA.
socis des del 1998. recentment, van 
decidir col·laborar en el finançament 
del nostre programa d’aigua i 
sanejament a etiòpia, mitjançant el 
qual garantim l’accés a aigua potable 
a més de 5.000 persones. a partir 
de certs imports, des d’Intermón 
Oxfam oferim la possibilitat d’escollir 
el projecte a finançar, i aquesta ha 
estat la manera que han triat la pilar 
i el fernando per canalitzar la seva 
solidaritat.
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EMPRESES SOLIDÀRIES 
Les organitzacions privades (empreses, fundacions, col·legis professionals, entitats esportives, etc.) poden col·laborar de moltes formes: finançant projectes o intervencions 
humanitàries, implicant-hi els seus treballadors, patrocinant un esdeveniment, fent regals de comerç just, cedint béns o creant una iniciativa solidària.

 Fes que la teva empresa sigui solidària a www.IntermonOxfam.org/empreses

“Col·laborem en el finançament del 
programa d’aigua i sanejament a etiòpia”

Per què la seva empresa va decidir 
començar a col·laborar amb Intermón 
Oxfam? De quina manera ho fa? 
La nostra col·laboració s’emmarca dins l’estra-
tègia de responsabilitat social del Grupo ICT a 
tots els països on estem presents a través de la 
nostra marca Foxy. Amb Intermón Oxfam col-
laborem en el finançament del programa d’Ai-
gua i Sanejament d’Etiòpia des de l’any 2009 
pel seu gran impacte, no solament perquè 
aconsegueix millorar l’accés a l’aigua potable 
de la població sinó també perquè afegeix un 
component de participació dels mateixos be-
neficiaris i fomenta el paper actiu de la dona.

Quins beneficis creu que té per a la seva 
empresa col·laborar amb una ONG?
El principal objectiu és aconseguir que millo-
ri la vida de les persones que participen en 

el programa a través de la nostra aportació 
anual i promoure la col·laboració dels nostres 
clients, col·laboradors, consumidors i prove-
ïdors. És indubtable que, a més a més, la 
nostra imatge corporativa es veu reforçada 
en tots els àmbits.

Com valora fins avui la seva col·laboració 
amb Intermón Oxfam?
Vam triar col·laborar amb Intermón Oxfam 
pels programes de cooperació i tasques hu-
manitàries que porteu a terme a tot el plane-
ta, per la vostra imatge de transparència i el 
vostre compromís. A més a més, llegint els 
informes que el personal d’Intermón Oxfam 
ens facilita, ens sentim molt satisfets pels 
èxits que l’organització ha aconseguit en 
aquest programa d’Etiòpia.
Creu que hi ha una coresponsabilitat del 

sector privat en la construcció d’un món 
millor? 
La nostra missió està orientada a la crea-
ció de valor en un sentit ampli comprenent 
les diferents àrees del negoci: els nostres 
consumidors i clients, els nostres empleats, 
naturalment els nostres accionistes i, indub-
tablement, la societat en general, tornant-li, 
en certa forma, tot el que ens aporta. Gràcies 
a tots ells, sense exclusió, ha estat possible 
mantenir el nostre desenvolupament empre-
sarial. És responsabilitat de tots procurar un 
món millor, col·laborant en la construcció 
d’una societat més justa i solidària. El sector 
privat no solament hi pot influir econòmica-
ment sinó també en la difusió de programes 
de sensibilització social.

COM VIUEn LA SOLIDARITAT
Com a grup, col·laborem a Itàlia, França i Polònia amb Unicef. A Espanya, col·laborem amb Intermón Oxfam. D’altra banda, el servei d’atenció al client de la marca 
Foxy el fem a través d’Integralia, una companyia que compta amb un call center gestionat per persones amb minusvalideses i que contribueix a la seva integració en 
el mercat laboral. A més, s’ha de destacar que la compra de cel·lulosa verge, principal matèria primera del nostre procés productiu, la fem a empreses compromeses 
amb la repoblació forestal i amb el desenvolupament sostenible del planeta.

JOSé LUIS PéREz 
QUInTAnA, 
60 AnYS, 
SARAGOSSA.
Director general 
d’ICT Ibérica, 
fabricant de la 
marca de cel·lulosa 
foxy, empresa que 
cofinança el nostre 
programa d’aigua 
i sanejament a 
etiòpia.
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QUè hEM 
ACOnSEGUIT

mEmÒria 2011-2012

hem atès 
2,8 milions de 
persones a la 
Banya d’Àfrica i 
més de 500.000 
al Sahel

17.588 persones 
demanen 
l’aplicació de la 
taxa Robin hood 

hem donat 
suport a 97 grups 
productors de 
comerç just

hem llançat 
CREIx, una 
campanya global 
per demanar 
un sistema 
alimentari just

dReTS de LeS dONeS

267.124 
PeRSONeS 
HAN ACONseGUIT QUe 
Les dONes deCIdeIXIN 
sOBRe Les seVes VIdes 
I VIsQUIN LLIURes de 
VIOLÈNCIA

CiuTAdANiA i  
bON GOVeRN

207.061 
PeRSONeS
HAN ACONseGUIT eLeVAR 
LA seVA VeU PeR eXIGIR 
POLÍTIQUes JUsTes

JuSTíCiA eCONòmiCA

1.428.265 
PeRSONeS 
HAN ACONseGUIT 
INGRessOs MÉs dIGNes 
I MILLORs CONdICIONs 
de VIdA

SeRVeiS  
SOCiALS bàSiCS

684.523 
PeRSONeS 
s’HAN BeNeFICIAT de 
MILLORes eN L’ACCÉs A 
L’AIGUA I A L’edUCACIÓ

ACCiÓ HumANiTàRiA

2.783.164 
PeRSONeS 
eN sITUACIÓ d’eMeRGÈNCIA 
HAN OBTINGUT ALIMeNTs, 
AIGUA I sANeJAMeNT

hEM COnTRIBUïT A CAnVIAR LA VIDA DE 5,4 MILIOnS 
DE PERSOnES DE 41 PAïSOS
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GRÀCIES A…
EL nOSTRE EQUIP 
el personal en plantilla i el voluntariat són 
un dels nostres actius més importants per 
eradicar la pobresa i la injustícia. som 1.796 
persones voluntàries i 1.291 contractades 
que treballem juntes per aconseguir un futur 
millor, amb professionalitat, responsabilitat i 
un alt compromís amb la causa que ens uneix. 

Més del 70% del nostre equip al terreny 
és originari del país i treballa en estreta 
col·laboració amb 189 organitzacions locals.  
a espanya, el voluntariat ens ajuda a difondre 
el nostre treball per tots els racons del territori.

LES PERSOnES QUE EnS DOnEn SUPORT
els nostres 186.544 socis i sòcies i 47.621 donants 
contribueixen al fet que cada dia més persones tinguin 
accés a una vida digna. així mateix, les aportacions 
de més de 50 organismes públics (espanyols i 
internacionals) i 1.376 empreses (205 de les quals són 
pIMes) permeten que puguem seguir amb el nostre 
treball en 41 països de tot el món. 

a més a més, 78.057 activistes s’uneixen a les nostres 
campanyes, i 1.947 centres escolars s’interessen 
pel nostre treball en educació per a una ciutadania 
global. finalment, més de 220.000 persones van 
comprar productes de comerç just d’Intermón Oxfam, 
78.930 d’elles a les nostres 38 botigues o a través de la 
botiga online.

 2,5 % Illes Balears
 31,9 % Catalunya
 1,1 % Navarra
 4,9 % País Basc
 0,9 % Cantàbria
 1,3 % Astúries
 4,4 % Galícia
 0,4 % La Rioja
 3,5 % Castella i Lleó
 2,6 % Aragó
 16,5 % Com. Madrid
 8,0 % País Valencià
 1,2 % Extremadura
 2,3 % Castella - la Manxa
 3,1 % Múrcia
 13,3 % Andalusia
 2,0 % Canàries

PROCEDènCIA DE LA nOSTRA BASE SOCIAL ELS ARTICLES DE COMERç JUST  
MéS VEnUTS

GaMMa De CaFÈs IO
Número 1 en vendes de comerç just

sUCRe seNse ReFINaR 
BIO Del PaRaGUaI
Número 2 en vendes  
de comerç just

MOCaDORs De 
l’ÍNDIa
Número 3 en vendes 
de comerç just

Si vols conèixer a fons què hem aconseguit, entra a www.IntermonOxfam.org/rendintcomptes 
o descarrega’t la Memòria completa a www.IntermonOxfam.org/memoria
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JUSTÍCIA 
ECOnòMICA
UN CONTeXT MARCAT PeR…  
L’ESCASSETAT
si es manté la tendència actual, durant els 
pròxims 20 anys augmentarà un 50% la 
demanda d’aliments i d’energia, i un 30% la 
d’aigua. aquesta escassetat generalitzada 
neix, principalment, de la distribució desigual 
dels recursos: gairebé mil milions de persones 
passen fam al món perquè, encara que es 
produeixen aliments, una minoria controla 
aquests recursos.

QUÈ FeM
promovem l’accés d’homes i dones a uns 
ingressos que els permetin alimentar-se i viure 
dignament.

En l’exercici 2011-2012 hem continuat 
treballant per generar canvis positius 
en la vida dels qui viuen en la pobresa 
i solucions a llarg termini contra les 
injustícies que causen aquesta pobresa. 
Amb els nostres programes, hem beneficiat 
més de 5,4 milions de persones en 
41 països. L’impacte d’un any. 

QUè  
hEM fET

mEmÒria 2011-2012

ELs nosTrEs 5 oBJEcTius DE canVi

JUSTÍCIA  
ECOnòMICA
SERVEIS  
SOCIALS BÀSICS
ACCIó  
hUMAnITÀRIA
DRETS DE  
LES DOnES
CIUTADAnIA I  
BOn GOVERn
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UGAnDA
EL CAfè QUE nO TREU LA SOn
Som el principal comprador de cafè robusta de l’ACPCU, una 
unió de 15 cooperatives de comerç just a Uganda. Gràcies als 
preus més justos amb què remunerem aquest cafè, a la forma-
ció tècnica o als crèdits amb baix interès que reben, les famílies 
membres d’ACPCU obtenen més ingressos i són menys vulne-
rables davant els mercats. Amb l’augment dels seus guanys, 
el 91% pot invertir en la seva finca (davant del 42% dels qui 
venen cafè de comerç convencional) i millorar la seva produc-
ció. També són més les famílies que viuen en cases de maó en 
lloc de tova (el 50%). 

BOLÍVIA
OBTEnIR LA PROPIETAT DE LA TERRA  
I TREURE’n PROfIT
Hem impulsat la regularització de 2,9 milions d’hectàrees de 
terra des que va començar el nostre programa el 2007. A la 
regió d’El Chaco, 4.413 famílies guaranís de 239 comunitats ja 
són propietàries legals de les seves terres i, ara, hi donem su-
port perquè puguin treure’n el màxim profit. Aquestes famílies 
i les del nord amazònic que participen en el nostre programa 
generen ingressos cinc vegades més alts que qualsevol altra 
activitat rural camperola al país. Fruit d’aquestes millores, hem 
contribuït a reduir l’emigració i, fins i tot, a fer que tornin algunes 
famílies guaranís que s’havien desplaçat als centres urbans.

ALGUnS ExEMPLES 

3 vegades 
més pressupost per 
a l’agricultura de 
Guatemala

26.000 
homes i dones 
aconsegueixen la 
propietat de la terra a 
bolívia

“Jo no sabia que 
tenia tants drets, 
coneixe’ls em va 
canviar la vida a mi i 
a la meva gent. Ara 
tenim terra i sabem 
produir-la com a 
comunitat”
AMANDA FERREIRA,  
 líder camperola boliviana

camPanYa crEiX

PER Un SISTEMA 
ALIMEnTARI JUST

Segons el nostre estudi Cultivar un futuro mejor, 
el món produeix aliments per a tothom i, tot 
i així, gairebé mil milions de persones passen 
gana. Per impulsar la creació d’un moviment glo-
bal disposat a arreglar aquest sistema alimentari 
que no funciona, l’1 de juny del 2011, tots els 
afiliats d’Oxfam van llançar la campanya CREIX 
en més de 45 països amb el suport de centenars 
d’organitzacions. 
A Espanya, hem fet possible que la ciutadania 
conegui les causes de la fam i com ajudar a can-
viar aquesta realitat. Per a això, hem portat la 
campanya CREIX a més de 28 ciutats i ha estat 
el tema central de la nostra proposta educativa 
Connectant mons i d’un Global Express, material 
didàctic per a alumnes de secundària.. 

Més informació a  
www.IntermonOxfam.org/CREIX

1.428.265 PERSOnES 
BEnEfICIADES En  
18 PAïSOS
Bolívia, Burkina faso, 
Burundi, Cuba, Equador, 
Etiòpia, Guatemala, haití, 
Índia, Mauritània, Moçambic, 
nicaragua, Paraguai, Perú, 
República Dominicana, Sudan 
del Sud, Tanzània i Txad.

27Revista IO  |  Desembre 2012  |  memòrIa 2011-2012  | 



SERVEIS SOCIALS BÀSICS

Un COnTexT MarCaT per… 
LA DESIGUALTAT
Les desigualtats econòmiques, 
polítiques i d’accés als serveis 
socials no deixen de créixer 
i no solament frenen el 
desenvolupament, sinó que fan 
més vulnerable la població dels 
països que les pateixen. De fet, les 
societats d’ingressos mitjans, com 
l’índia o el brasil, concentren el 75% 
de les persones pobres del món.

QUÈ feM
Treballem perquè totes les 
poblacions tinguin accés a 
l’educació, a l’abastament 
d’aigua, sanejament i sanitat.

684.523 PERSOnES 
BEnEfICIADES En 4 PAïSOS
Burkina faso, Etiòpia,  
Moçambic i Sudan del Sud

ETIòPIA
AIGUA QUE DónA VIDA
El nostre programa d’Aigua, Sanejament i Salut Pública, en col-
laboració amb 15 organitzacions locals i entitats governamentals, 
permet que 115.916 persones tinguin accés a l’aigua potable des 
del 2004. A més de millorar la salut de la població, les dones i 
nenes ara necessiten menys temps per recol·lectar l’aigua –uns 
20 minuts i no fins a 4 hores com abans–, de manera que poden 
invertir-lo en els comitès de gestió de l’aigua, l’agricultura o l’escola.

MOçAMBIC
DOnES I nEnES ACCEDEIxEn A L’EDUCACIó
Continuem desenvolupant el nostre programa d’educació per acon-
seguir més professores més ben formades, més nenes que conclo-
uen estudis superiors i menys violència de gènere a les aules a les 
províncies de Niassa i Cabo Delgado. En alguns districtes d’aquesta 
segona província, hem col·laborat a fer que creixi un 50% el nombre 
d’alumnes que finalitzen el primer cicle de secundària i que passin del 
12% al 21% els casos de violència de gènere denunciats formalment.

ALGUnS ExEMPLES 

115.916 
persones tenen 
accés a l’aigua 
potable a etiòpia

14.700 
nens i nenes s’han 
escolaritzat a  
burkina faso 
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DRETS DE LES DOnES
Un COnTexT MarCaT per…  
LA InJUSTÍCIA DE GènERE
el rostre de la pobresa continua sent de dona. el 70% de les persones que 
viuen en la pobresa són dones i nenes. elles efectuen el 60% del treball i 
produeixen el 50% dels aliments, però només obtenen el 10% dels ingressos 
i tenen l’1% de la propietat global. Una de cada tres ha patit violència de 
gènere. I la política tampoc s’escapa de la desigualtat: les dones només 
ocupen el 19% dels seients parlamentaris.

QUÈ feM
Lluitem perquè les dones tinguin el control de les seves pròpies vides, 
tant en l’àmbit econòmic com polític i social.

267.124 PERSOnES 
BEnEfICIADES En  
11 PAïSOS
Brasil, Burundi, Colòmbia, 
Cuba, Txad, Equador, 
Guatemala, Marroc, 
nicaragua, Perú i República 
Dominicana

BRASIL, COLòMBIA, EQUADOR I PERÚ
DOnES “POPULARS I DIVERSES” COnSTRUEIxEn 
nOVES CIUTADAnIES
Col·laborem amb 19 organitzacions locals des de l’oc-
tubre del 2010 per formar i capacitar dones d’origen 
popular i d’edats i ètnies diverses del Brasil, Colòmbia, 
l’Equador i el Perú. Dins d’aquest programa, elles ma-
teixes han debatut i han generat propostes sobre com 
exercir el poder polític, organitzar-se per exigir els seus 
drets, o impulsar polítiques públiques que eliminin les 
diferents violències en contra seu.

nICARAGUA
LIDERATGES TRAnSfORMADORS DE DOnES I JOVES
Treballem des de l’octubre del 2011 amb dones i joves perquè les seves deman-
des s’incloguin en les polítiques públiques. És la primera vegada que impliquem 
les noves generacions, en concret les dones joves, en un país on els menors de 
34 anys suposen més del 70% de la població i són per això un actor clau de canvi. 
Amb aquest col·lectiu hem desenvolupat un procés de sensibilització sobre els 
drets de les dones a través de cicles de formació, campanyes de comunicació en 
ràdio i televisió, teatre, concursos, i trobades entre dones joves i adultes. Durant 
els sis primers mesos d’activitat, hem beneficiat 3.863 persones (2.879 dones 
i 984 homes), més del 30% de les 12.000 a les quals volem arribar durant els 
cinc anys del programa.

ALGUnS ExEMPLES 

7 
propostes de 
dones i joves 
nicaragüencs 
incloses en els 
pressupostos 
municipals

5.128 
dones de 4 països 
s’uneixen per 
exigir els seus 
drets en l’àmbit 
regional
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ACCIó hUMAnITÀRIA
Un COnTexT MarCaT per…  
LA VOLATILITAT
en l’última dècada, els països en 
desenvolupament han patit múltiples 
crisis i conflictes. Les pujades del preu dels 
aliments, els desastres naturals causats pel 
canvi climàtic, el creixement accelerat de 
les ciutats i la competència més gran pels 
recursos naturals deixen la població pobra 
en una situació molt vulnerable que els 
impedeix avançar.

QUÈ feM 
procurem la protecció i l’assistència de 
les persones afectades per un desastre 
natural o un conflicte; abans, durant i 
després de la catàstrofe.

26.285 
famílies del Txad 
poden comprar 
cereals pels mesos 
d’escassetat

16 
litres d’aigua diaris per 
a 60.000 persones al 
campament de Dollo 
ado d’etiòpia

2.783.164 PERSOnES 
BEnEfICIADES En 
14 PAïSOS
Burkina faso, Costa 
d’Ivori, Equador, Etiòpia, 
haití, Mauritània, 
Moçambic, nicaragua, 
Palestina, Paraguai, 
República Dominicana, 
Sudan del Sud, Txad i 
xina.
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BAnYA D’ÀfRICA
LA PITJOR SEQUERA DELS  
ÚLTIMS 60 AnYS
La Banya d’Àfrica va patir el 2011 la pitjor 
sequera dels últims 60 anys amb 13,3 mili-
ons de persones afectades a Etiòpia, Somàlia 
i Kenya. Entre el juliol del 2011 i el juliol del 
2012, hem atès 2,8 milions de persones (el 
21% de les damnificades). S’hi compten els 
155.000 nens i nenes somalis tractats, fins 
al març del 2012, pel nostre programa de 
nutrició, un dels principals del país. També 
s’hi inclouen els i les beneficiades a Kenya 
per les ajudes en efectiu: 155.000 persones 
a Wajir (el 25% d’aquesta província) i 5.000 
famílies més a Turkana. 

SAhEL
UnA CRISI AGònICA
En aquesta regió de l’occident i el centre 
d’Àfrica, més de 18,5 milions de persones 
han afrontat una greu crisi alimentària. A 
Burkina Faso, el Txad i Mauritània, hem col-
laborat des del novembre del 2011 amb orga-
nitzacions locals en programes per transferir 
diners en efectiu i diners per treball, o per 
distribuir llavors per a l’agricultura. Així hem 
beneficiat  514.170 persones des de finals 
del 2011 al juliol del 2012. Amb les ajudes 
en efectiu per a les famílies més vulnerables, 
ben sovint encapçalades per dones, hem 
estimulat el mercat local i hem dignificat les 
persones, ja que elles decideixen en què es 
gasten els diners.

ALGUnS ExEMPLES 

“Amb els diners que 
l’organització m’ha donat, 
he pogut comprar menjar 
per a tota la família”
HOULEy ABDOULAyE BA,  
beneficiària del programa de diners en 
efectiu a Mauritània

mai mÉs

PRESSIOnEM PER ERADICAR  
LA fAM ExTREMA

Després d’adherir-nos a la Declaració per eradicar la fam extrema el 
setembre del 2011, vam llançar juntament amb Save the Children 
la campanya de mobilització Mai més, eradiquem la fam extrema, 
a la qual ja han donat suport més de 6.500 persones. Amb aquesta 
mateixa ONG vam publicar el gener del 2012 l’informe Un retra-
so peligroso, en el qual vam denunciar que la resposta tardana i 
insuficient a la Banya d’Àfrica va suposar la mort d’entre 50.000 
i 100.000 persones. Molts donants van anunciar aleshores siste-
mes de finançament més flexibles, i la Unió Europea va reaccionar 
amb rapidesa per mitigar la crisi al Sahel. A Espanya hem col·laborat 
perquè el nou Govern expressi 
públicament el seu compromís 
en la lluita contra la fam, amb 
una menció especial de la Ba-
nya d’Àfrica i el Sahel.
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CIUTADAnIA I BOn GOVERn
Un COnTexT MarCaT per…  
nOVES DInÀMIQUES DE PODER
el creixement de les economies 
emergents, el brasil i l’índia, per 
exemple, permet construir un debat 
més global sobre el repartiment 
de la riquesa i la lluita contra les 
desigualtats. alhora, els moviments 
ciutadans com la primavera àrab o 
el 15M es multipliquen i demanen 
que els governs i el sector privat 
garanteixin el respecte als drets 
fonamentals. 

QUÈ feM
Construïm un moviment ciutadà 
global capaç d’exigir governs 
i empreses responsables i 
transparents, compromesos en la 
defensa dels drets bàsics de les 
seves poblacions. 

207.061 PERSOnES 
BEnEfICIADES En 9 PAïSOS
Bolívia, Colòmbia, Cuba, Guatemala, 
Mauritània, nicaragua, República 
Dominicana, Tanzània i Txad.

InVERTIR En Un DESEnVOLUPAMEnT COMPARTIT
COnTRA LES RETALLADES DE L’AJUDA OfICIAL AL 
DESEnVOLUPAMEnT
El març del 2012 vam publicar l’informe La realitat de l’ajuda 2011, una 
eina clau per denunciar les retallades de la cooperació a Espanya. Amb 
aquestes dades, hem reclamat que el Govern inverteixi realment en un 
desenvolupament compartit i que es comprometi a augmentar l’impacte 
de l’aportació espanyola; que la centri en els països i sectors prioritaris; i 
que incideixi de forma duradora en l’alimentació, salut i educació de les 
persones. També hem exigit que redueixi el finançament d’activitats en 
forma de crèdits que, després, els països més empobrits han de tornar 
amb interessos (el 2011 la meitat dels diners per combatre la lluita contra 
la fam es va donar en forma d’aquests crèdits).

TAxA ROBIn hOOD
UnA VIA ALTERnATIVA PER fInAnçAR EL DESEnVOLUPAMEnT
Mig milió de persones a tot el món –17.588 a Espanya– han donat 
suport amb la seva signatura perquè els líders polítics apliquin una 
taxa del 0,05% a les transaccions financeres internacionals, bate-
jada com a taxa Robin Hood, i que destinin els diners recaptats al 
desenvolupament. A més a més, com Oxfam, hem contribuït al fet 
que nou països europeus, entre ells Espanya, s’hagin posat mans a 
l’obra per desenvolupar aquesta taxa. El juny del 2012, fruit del treball 
d’incidència i de la pressió política d’Alemanya i França, la Comissió 
Europea va fer un pas històric en proposar la taxa Robin Hood com 
a font de finançament propi de la Unió Europea.

ALGUnS ExEMPLES 

17.588 
persones donen suport 
a l’aplicació de la taxa 
robin Hood a espanya

28 
ciutats espanyoles difonen 
CreIx, per un sistema 
alimentari més just

13.445 
estudiants analitzen 
les causes de la fam i 
proposen solucions
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On TREBALLEM

Oxfam Alemanya
Oxfam Amèrica (EUA)
Oxfam Austràlia
Oxfam a Bèlgica
Oxfam Canadà
Oxfam França

Oxfam Gran Bretanya
Oxfam Hong Kong
Oxfam Índia
Oxfam Irlanda
Oxfam Itàlia
Oxfam Japó

Oxfam Mèxic
Oxfam Nova Zelanda
Oxfam Novib (Països Baixos)
Oxfam-Québec

Som una organització independent afiliada a Oxfam, una confederació
internacional formada per 17 organitzacions amb les quals compartim objectius 
i un mateix enfocament de drets. Junts treballem en 94 països per construir un 
futur sense pobresa. Des d’Intermón Oxfam treballem a 41 països.

Mèxic
Cuba
Haití

Guatemala
Nicaragua

Costa Rica

Colòmbia
Equador

Perú
Brasil

Bolívia
Paraguai

Xile

Palestina
Marroc

Mauritània
Rep. Dominicana

Hondures
Burkina Faso
Costa d’Ivori

Ghana

Xina
Nepal
Bangla Desh
Vietnam
Laos
Filipines
Tailàndia
Sri Lanka

Indonèsia
Uganda

Kènia
Burundi

Tanzània

Moçambic

Sud-àfrica

Índia
Txad
Etiòpia
Sudan del Sud

Maurici

païsOs On TrebaLLa 
InTerMón OxfaM

païsOs On TrebaLLen eLs 
aLTres MeMbres D’OxfaM:
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InfORME ECOnòMIC
LES nOSTRES xIfRES, AL DETALL

L’exercici 2011-2012 s’ha vist marcat, en 
gran part, pels impagaments d’algunes 
administracions públiques, sobretot 
autonòmiques i locals, que ens han obligat 
a dur a terme una provisió de 2 milions 
d’euros per cobrir la despesa ja efectuada 
de programes aprovats per aquestes 
administracions. Aquesta aportació extra de 
recursos propis ens ha portat a renunciar a la 
realització d’altres activitats, però hem de ser 
prudents perquè les retallades en cooperació 
seguiran i els impagaments també. 

En el context de crisi actual, s’imposa la 
prudència per mantenir la nostra activitat 
missional. La societat espanyola continua 
donant-nos suport i es mostra solidària 
davant emergències com la Banya d’Àfrica, 
tal com demostra el total de donatius 
privats, que puja a més de 6 milions 
d’euros (entre el juliol del 2011 i el juliol 
del 2012). Malgrat tot, disminueixen les 
aportacions d’empreses i fundacions i, 
sobretot, les d’organismes públics, tant del 
Govern central com de governs autonòmics, 
diputacions i ajuntaments. 

Per compensar aquesta situació, a Intermón 
Oxfam estem diversificant les nostres fonts 
d’ingrés i hem aconseguit tenir més suports 
d’agències de cooperació d’altres països i 
d’organismes internacionals com la Unió 
Europea o les diferents agències de les 
Nacions Unides. Així mateix, continuem 
treballant en la reducció de costos interns 
(com ara la reducció temporal d’un 10% de 
la jornada de la nostra plantilla a Espanya) 
amb l’objectiu prioritari de preservar al 
màxim el nostre treball als països en 
desenvolupament. 

Finalment, volem destacar que després 
del tancament econòmic negatiu de l’any 
passat, marcat per la crisi i un procés 
de reestructuració interna, continuem 
esforçant-nos en la recuperació de la nostra 
sostenibilitat financera i garantint la viabilitat 
de l’organització amb l’objectiu de continuar 
ajudant milions de persones a tot el món.

 Ingressos 
INGRESSOS PRIVATS  51.814.532

 Socis i donants  33.342.148

 Vendes de comerç just i editorial  5.954.168

 Herències i llegats  1.008.700

 Aportacions d’altres Oxfam  4.426.729

 Altres  862.338

INGRESSOS PúBLICS  25.781.627

 Organismes multilaterals 1.644.455

 Govern espanyol  7.932.456

 Unió Europea  7.957.535

 Administracions autonòmiques i locals  8.165.242

 Govern d’Andorra 81.938 

  TOTAL INGRESSOS  77.596.159

 Despeses
PROGRAMES D’ACTUACIó  64.235.418 

 Projectes de desenvolupament  28.146.807

 Acció humanitària  22.555.523

 Campanyes de sensibilització i educació  7.760.614

 Comerç just i editorial  5.772.473

ADMINISTRACIó I CAPTACIó DE FONS  11.410.622

PROVISIó D’INSOLVèNCIES  2.058.692

  TOTAL DESPESES  77.704.732

  RESULTAT -108.573

exerCICI 
2011-2012

Nota: Comprèn el període que va de l’1 d’abril de 2011 al 31 de març del 2012.
Les xifres corresponen a euros.
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GARAnTIES DE TRAnSPARènCIA I BOnES PRÀCTIQUES

A Intermón Oxfam volem ser transparents 
amb les nostres polítiques, les nostres actu-
acions i els nostres pressupostos. Per això, 
ens sotmetem a diferents instruments de 
control i subscrivim codis que ens obliguen 
a treballar amb eficàcia i eficiència per assolir 
la nostra missió, a mostrar els comptes clars i 
a aconseguir el màxim impacte perquè totes 
les persones puguin exercir els seus drets i 
gaudir d’una vida digna.

El nostre treball està sotmès a controls regu-
lars. Per començar, com a fundació amb seu 

social a Barcelona, retem comptes davant el 
Protectorat de Fundacions de la Generalitat 
de Catalunya. A més a més, ens sotmetem a 
una auditoria externa anual, portada a terme 
per Alcain y Riba Auditores (que es pot con-
sultar íntegrament a la nostra web). 

D’altra banda, com a receptors de fons pú-
blics, estem subjectes a la llei de subvencions 
i al control de les Administracions públiques 
nacionals i internacionals que concedeixen 
ajudes. Així, per exemple, hem estat auditats 
tant per la Unió Europea com per l’Agència 

Espanyola de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament. Així mateix, els principals 
donants privats, com les grans caixes d’es-
talvis, ens demanen rendicions de comptes 
periòdicament i, en algun cas, visitar els pro-
jectes directament. 

A tot això se suma l’anàlisi de la nostra activitat 
que la Fundación Lealtad fa anualment i que 
es pot consultar a www.fundacionlealtad.org.
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Com obtenim els nostres ingressos 

Como distribuïm els nostres fons

 INGRESSOS 
PRIVATS

 INGRESSOS 
PúBLICS

 PROGRAMES  
D’ACTUACIó

 ADMINISTRACIó I 
CAPTACIó DE FONS PER EIXOS ESTRATèGICS

 41% ACCIó HUMANITàRIA 

 26% JUSTÍCIA ECONóMICA

 19% CIUTADANIA I GOVERNABILITAT

 11% DRETS DE LES DONES

  3% SERVEIS SOCIALS BàSICS

PER LÍNIES D’ACTUACIó

 44% PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT

 35% ACCIó HUMANITàRIA

 12% CAMPANyES DE SENSIBILITZACIó I EDUCACIó 

  9% COMERç JUST

PúBLICS

 32% ADMINISTRACIONS AUTONòMIqUES I LOCALS

 31% UNIó EUROPEA

 31% GOVERN ESPANyOL 

 6% ORGANISMES MULTILATERALS

PRIVATS

 76% SOCIS I DONANTS

 11% VENDES DE COMERç JUST I EDITORIAL 

 9% APORTACIONS D’ALTRES OXFAM

 2% HERèNCIES I LLEGATS

 2% ALTRES

33% 67%

15%

85%
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902 330 331 www.IntermonOxfam.org

“M’encanta l’apropiació que tots fem 
d’Intermón Oxfam, la identificació amb els 
seus valors, ideals i formes de treballar, sense 
abandonar un sa esperit crític. La il·lusió i la 
confiança de moltes persones perseguint 
un mateix ideal, malgrat partir de realitats i 
maneres de ser molt diferents.” 
QuiQue AbAd, respOnsabLe DeLs eQUIps De VOLUnTarIs  
D’InTerMón OxfaM a naVarra, La rIOja I ÀLaba.

davant la pobresa i la injustícia, reacciona.
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Quan hagis 
llegit la revista, 
comparteix-la... 
…amb un amic, un familiar, 
o dóna-la a la biblioteca del 
teu barri. Com més siguem, 
més canvis aconseguirem.




