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AQUESTA REVISTA TE LA DEDIQUEM A TU  
Volem dedicar aquest número de la nostra revista a totes les persones 
que, com tu, col·laboreu amb Oxfam Intermón. Volem donar-te les 
gràcies, dir-vos GRÀCIES per fer possible el nostre treball i el de totes 
les persones i organitzacions a les quals donem suport. A les pàgines 
centrals podràs comprovar l’efecte dominó que tenen els aliments; 
per això en diem “aliments amb poder”. I a les pàgines dedicades a la 
memòria veuràs que som milers: les persones amb qui treballem canvien 
vides, les seves i les d’altres persones, i així aconseguim plegats que 
milers d’homes i dones dels països en desenvolupament puguin mirar el 
futur amb esperança.  

REVISTA OXFAM INTERMÓN
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GRÀCIES PER 
LA VOSTRA 
CONFIANÇA
José María Vera
Director general d’Oxfam Intermón
@Chema_Vera

EDITORIAL

Estimats amics i amigues,

El meu primer any com a director d’Oxfam 
Intermón ha estat intens. Els desafiaments 
organitzatius que comporta la nostra mis-
sió en un món canviant, units a la crisi 
econòmica del nostre país, ens han deixat 
exhausts, però també il·lusionats amb tot 
allò que hem aconseguit i amb els reptes 
que ens presenta el futur. 

En les pàgines dedicades a la memòria 2012-
2013 trobareu un resum de tot plegat. Volem 
continuar reforçant la nostra transparència i 
rendició de comptes vers les persones i ins-
titucions que ens doneu suport, com també 
vers les poblacions amb les quals treballem. 
A aquestes persones de l’Àfrica i l’Amèrica 
Llatina, ens hi devem. Moltes les he pogut 
conèixer durant les visites que he fet en-
guany, a set països. En aquests viatges he 
pogut veure la pobresa extrema i esglaiar-
me amb les injustícies que sofreixen moltes 
més persones del que hauria d’ésser accep-
table. Situacions només comparables amb 
la capacitat de resistència i de lluita que 
tenen, ja sigui contra un desallotjament de 
terres o enfront de la violència sexual, en el 
cas de moltes dones, entre altres causes. 
Estem al costat de totes aquestes perso-
nes. Els recursos que ens confieu i tota la 
nostra energia els dediquem a secundar 

la seva voluntat de canvi, perquè els seus 
canvis individuals són canvis col·lectius, 
locals, nacionals i globals. Són vides que 
canvien vides. 

D’aquest exercici en concret, en vull des-
tacar la nostra resposta a la crisi alimen-
tària del Sahel i a l’emergència de Mali. Hem 
desenvolupat l’operació humanitària més 
gran de la història de la nostra organitza-
ció, arribant a més de mig milió de persones 
amb programes de seguretat alimentària, 
aigua i sanejament. La satisfacció més 
gran que he tingut ha estat saber que el 
98% de la població amb la qual hem treba-
llat a Burkina Faso opina que ho hem fet bé, 
que hem atès les seves necessitats més 
urgents i que els estem acompanyant en 
la recuperació de les seves capacitats i en 
l’exercici dels seus drets. 

A Espanya, continuem promovent la cons-
trucció d’una ciutadania global, ja que ara 
més que mai cal promoure valors de justí-
cia i solidaritat, combatent la indiferència 
vers la pobresa extrema, sigui on sigui. I 
és que la crisi ha servit de justificació per 
reduir el volum de cooperació al desenvo-
lupament al nostre país, i amb això s’han 
abandonat les nostres responsabilitats 
internacionals com a país, s’han aturat 
diversos programes de desenvolupament 
que han tingut èxits importants i, sobre-
tot, han quedat oblidats milions d’homes 
i dones que sofreixen per culpa de la fam 
i d’una vulnerabilitat extrema. Juntament 
amb altres ONG, hem dut a terme diverses 
campanyes per denunciar aquest fet en 
defensa de la solidaritat internacional. Hi 
ha recursos per a això, i la taxa Robin Hood 
a les transaccions financeres en seria un 
bon exemple si s’apliqués tal com ha estat 
aprovada per onze països europeus. 

A més, som sensibles a la pobresa i 
l’exclusió creixent al nostre país, fruit d’una 
crisi creada per uns i soferta sobretot per 
les persones més vulnerables. Hem enfortit 
les nostres aliances i col·laboracions amb 
altres organitzacions que treballen a l’Estat 
espanyol perquè creiem que cal combatre la 
pobresa de manera global, trencant un fals 
dilema al qual ens volen enfrontar, entre “els 
pobres d’aquí” i “els pobres de fora”. 

Acabo com he començat, agraint la con-
fiança que poseu en Oxfam Intermón en do-
nar-nos recursos, en comprar els nostres 
productes de comerç just i en adherir-vos 
a les campanyes i causes que defensem 
i difondre-les. Som conscients del que 
suposa per a vosaltres i us puc garantir 
que treballem amb la més gran exigència 
i responsabilitat, no només a través d’una 
bona gestió sinó també buscant sempre 
el màxim d’impacte transformador de les 
energies que ens injecteu. 

Gràcies, perquè sentim el vostre alè dia rere 
dia en la nostra il·lusionant feina. 

Una cordial salutació, 

José María Vera

Gràcies per la confiança: 
per donar-nos recursos, 
per comprar comerç just 
i per adherir-vos a les 
campanyes que defensem 
i difondre-les

Hem desenvolupat 
l’operació humanitària 
més gran de la història 
de la nostra organització, 
arribant a més de mig milió 
de persones 
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NOTÍCIES

Oxfam Intermón llança una innovadora pro-
posta de donació a través de les botigues 
online que permet a les empreses i els 
consumidors donar suport a causes soli-
dàries. e-solidari és un sistema de donació 
molt senzill i totalment segur que apareix 
al final de la compra en les botigues on-
line col·laboradores. És un sistema que 
permet incrementar el valor de la compra 
amb una petita donació just abans de fer 
el pagament. 

Les empreses que hi participen, identifica-
des amb el segell e-solidari, posen la seva 
tecnologia al servei d’aquest projecte i així 
els usuaris poden col·laborar-hi mitjançant 
les seves compres habituals.

El segell e-solidari es pot trobar, des del 
30 de setembre, en el procés de compra de 
diverses botigues online i e-commerces de 
referència a Espanya, com FNAC, Ulabox, 
PromocionesFarma.com, Condis, La Tien-
da Home, Tradeinn, EnterBio, Acuista.com, 
BricMania, Regalooriginal.com, Kids Me o 
Nonabox, i arribarà a Bikestocks.es en les 
properes setmanes.

Més informació a:
www.OxfamIntermon.org/ca/
que-pots-fer-tu/empreses/e-solidari

Necessitem persones voluntàries, soli-
dàries, dinàmiques, amb iniciativa, que 
gaudeixin treballant en equip, per a:

• Els nostres equips locals d’acció ciuta-
dana i botigues de comerç just

• Les nostres oficines centrals
• Donar suport en actes puntuals

Truca al 902 330 331, escriu-nos a 
info@OxfamIntermon.org o consulta 
les nostres ofertes al web 
www.OxfamIntermon.org. 

“El periodisme, no és que s’estigui obli-
dant de les causes oblidades, és que 
s’està oblidant de la gent, de l’oblidada i 
la no oblidada, està mirant en una direcció 
equivocada. I en aquests moments, com a 
conseqüència dels valors en vigor a la so-
cietat i de la crisi, que està obligant a tot-
hom a fer comptes desesperadament, l’és-
ser humà està desapareixent del focus del 
periodisme.” Són paraules d’un dels grans 
del periodisme espanyol, Iñaki Gabilondo, 
un dels professionals que van participar en 
la Primera Mesa de Periodisme Compromès, 
que vam impulsar des d’Oxfam Intermón en 
el marc del XIV Congrés de Periodisme Digi-
tal d’Osca. Hi va haver una primera mesa al 
març, una segona al juny, i una tercera ara 
fa pocs dies. I continuem.

Periodisme Compromès és una aposta de 
la nostra organització pel periodisme d’in-
vestigació, per un periodisme que situï les 
persones més vulnerables en el centre de 
la notícia, que aprofundeixi en els temes i 
que parteixi d’uns principis ètics. Per això, 
continuem organitzant trobades entre pe-
riodistes amb els quals reflexionem i de-
batem sobre què significa el compromís i 

E-SOLIDARI: 
COMPRES 
ONLINE QUE 
CANVIEN VIDES

VOLS DEDICAR UNA PART DEL 
TEU TEMPS A COL·LABORAR 
AMB NOSALTRES?

APOSTEM PER 
UN PERIODISME 
COMPROMÈS

solidari amb

com estan enfocant la seva professió. Els 
debats es poden seguir en streaming (on-
line i en directe) des de la pàgina següent, 
on trobaràs també informació i vídeos amb 
declaracions dels participants:
www.OxfamIntermon.org/ca/campanas/
proyectos/pcompromes

A més d’aquestes trobades, també hem 
iniciat una sèrie de reportatges amb Jot 
Down, una prestigiosa publicació online, a 
través dels quals pretenem fer més visible 
la realitat que intentem canviar dia rere 
dia. Els reportatges els signen destacats 
periodistes.

Més informació a:
www.OxfamIntermon.org/ca/campanas-
educacion/proyectos/grans-reportatges-
de-periodisme-compromes

 Segona Taula de Periodisme Compromès, celebrada el mes de juny al Café Comercial de Madrid. 
El debat va congregar més d’una vintena de professionals.
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Hem decidit canviar el nostre nom. O, més que can-
viar-lo, invertir-ne els termes: a partir d’ara, som Oxfam 
Intermón. Aquest canvi respon a la voluntat de po-
tenciar el treball conjunt que fem en la confederació 
internacional Oxfam, que multiplica la nostra capaci-
tat d’acció, d’influència i de finançament. D’aquesta 
manera ens alineem amb els altres 16 membres de la 
confederació, els noms dels quals comencen tots per 
Oxfam, i mantenim la denominació Intermón, a través 
de la qual milers de persones s’han adherit a les cau-
ses que defensem, com a reflex de la nostra història, 
identitat i arrelament en la societat.

En un món tan interconnectat com l’actual, té més 
sentit impulsar una imatge global que generi un im-
pacte més gran de la nostra missió (combatre la po-
bresa i la injustícia) i que ens permeti tenir més força 
per canviar la vida de les persones que sofreixen i que 
elles, al seu torn, puguin canviar el seu entorn i la seva 
comunitat. El que importa és el que fem i, sobretot, 
amb quins objectius ho fem: canviem vides que can-
vien vides.

La col·laboració de socis i sò-
cies, donants, activistes, com-
pradors de comerç just, etc., és 
imprescindible perquè puguem 
continuar avançant en el nos-
tre treball, en la lluita contra 
la pobresa i la injustícia. Per 
això, perquè gràcies a la col-
laboració de persones com tu 
el nostre treball és possible, i 
també perquè ens coneguis de 
primera mà, organitzem per a 
aquest mes dues trobades amb 
vosaltres, on el nostre director 
general, José María Vera, i al-
tres professionals de l’organit-
zació explicaran quines són les 
nostres línies de treball prin-
cipals i respondran totes les 
vostres preguntes, propostes i 
comentaris. 

Mar Morales Mar tínez, col-
laboradora d’Oxfam Intermón, ha 
estat la impulsora d’una iniciati-
va en la qual ha implicat adults i 
nens al poble on estiueja, Sae-
lices de la Sal (Guadalajara). El 
poble té unes salines que s’es-
tan restaurant i de les quals es-
tan traient sal, i aquest va ser el 
punt de partida per preparar una 
activitat amb la qual ensenyar 
als nens i nenes com es treba-

D’INTERMÓN OXFAM 
A OXFAM INTERMÓN  

VINE, O CONNECTA’T, AL DIA DE PORTES 
OBERTES D’OXFAM INTERMÓN

SAL SOLIDÀRIA: UNA 
INICIATIVA ORIGINAL

Pots seguir-nos per streaming 
o venir personalment al dia de 
portes obertes en aquestes 
dues ciutats i dates:

• Madrid: 10 de desembre
• Barcelona: 11 de desembre

Si us plau, si t’interessa anar 
personalment a qualsevol de 
les dues sessions, confirma la 
teva assistència, ja que les pla-
ces són limitades. Pots fer-ho 
trucant al 902 330 331 o des del 
nostre web.

Més informació a:
www.OxfamIntermon.org/
setmanatransparencia

llava antigament a les salines. 
Van ser els mateixos menors, 
amb l’ajut d’alguns adults, els 
qui van empaquetar i van vendre 
sal als habitants de la pobla-
ció. I el que van recaptar amb la 
venda, van decidir donar-ho a 
Oxfam Intermón. Els felicitem per 
aquesta iniciativa i, sobretot, els 
donem les nostres més sinceres 
gràcies.
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VIDES SIRIANES  
A L’EXILI

SITUACIÓ ACTUAL 
Síria ha esdevingut un drama. Hi 
han mort més de 100.000 per-
sones; això vol dir que la mitja-
na és de 5.000 al mes. D’elles, 
40.000 eren civils. 

Més de dos milions de persones 
han fugit a altres països i han 
deixat enrere les seves llars i 
les seves vides, amb poques 
perspectives de poder refer-les. 
Desesperades, busquen pro-
tecció als països veïns, per als 
quals és ja difícil acollir-les. Per 
exemple, la població del Líban 
s’ha incrementat en un 25% i la 
de Jordània en un 6% a causa 
d’aquesta arribada massiva, 
segons ACNUR. Tant les perso-
nes desplaçades com gairebé 
set milions d’habitants de Síria 
(gairebé un terç de la població) 
necessiten assistència huma-
nitària, però també una solució 
política i negociada que els 
permeti tornar a casa i retro-
bar-se amb la normalitat.

SÍRIA

Només cal fixar-se en les devastadores dades de les Nacions Unides per adonar-se 
de la magnitud de la tragèdia humana que ha representat el conflicte sirià, una de 
les guerres més mortíferes de la història contemporània.   
Text: Júlia Serramitjana, periodista del Departament de Comunicació  |  Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

UNA SOLUCIÓ POLÍTICA  
PER AL CONFLICTE

A l’octubre, més de 100.000 per-
sones de més de 150 països van 
signar a favor d’una solució pacífi-
ca per al conflicte. Amb aquestes 
signatures, Oxfam i els seus socis 
van presentar la petició d’avançar 
urgentment en les negociacions de 
pau. Creiem que aquesta és la millor 
manera de protegir la població civil 
i de poder salvar la vida d’aquelles 
persones que, com a Síria, es tro-
ben atrapades en l’espiral de la vio-
lència i la guerra.

Defensem el respecte al dret inter-
nacional humanitari i demanem als 
líders mundials una solució política 
a la crisi. La possible intervenció 
militar del mes de setembre no va 
servir per altra cosa que dividir la 
comunitat internacional i va fer fra-
cassar els esforços per celebrar la 
conferència de pau proposada pels 
Estats Units i Rússia. 

Més de dos milions 
de persones han 
fugit a altres 
països i han deixat 
enrere les seves 
llars i les seves 
vides

EL TREBALL D’OXFAM
Des d’Oxfam estem treballant 
al Líban, Jordània i Síria amb 
l’objectiu de fer arribar ajuda 
d’emergència a 650.000 perso-
nes durant els propers dotze 
mesos. Davant els milers de 
persones que fugen de Síria ca-
da dia, estem ampliant la nos-
tra resposta, però la manca de 
fons per poder atendre-hi més 
gent és un problema.

Al Líban, atenem la població 
palestina refugiada que fuig 
de Síria i milers de persones 
d’aquest país que també esca-
pen de la violència. Com que el 
preu dels lloguers és ara molt 
més alt, proporcionem diners 
en efectiu a les famílies vulne-
rables per ajudar-les a accedir 
a un habitatge segur i cobrir les 
seves necessitats bàsiques. 
També els construïm latrines i 
els garantim l’accés a l ’aigua 
potable. Durant els mesos d’hi-
vern, subministrem mantes, 
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roba d’abric, estufes i plàstics 
impermeabilitzants a milers de 
persones refugiades, per tal 
que puguin combatre el fred. 

A Jordània, treballem en el 
camp de refugiats de Zaata-
ri, proporcionant-los accés a 
fonts d’aigua i sanejament i co-
ordinant la formació en higiene 
per evitar la propagació de ma-
lalties mortals. Fins ara hi hem 
construït latrines d’emergència 
per a uns 20.000 refugiats si- 
rians i treballem per oferir ins-
tal·lacions amb dutxes i lava-
bos a 8.000 persones.

A Síria, hem rebut l ’aprovació 
del Ministeri de Recursos Hí-
drics per treballar en sistemes 
de subministrament d’aigua i 
sanejament a tot el país i volem 
aconseguir que 300.000 perso-
nes tinguin accés a aigua neta 
l’any que ve.

Fora dels campaments, també 
treballem per ajudar els refu-

giats més vulnerables. El nostre 
objectiu és arribar a aquestes 
persones amb diners en efectiu 
per ajudar-les a pagar el lloguer 
d’un habitatge i les seves ne-
cessitats bàsiques.

VIVINT A ZAATARI 

El camp de refugiats de Zaatari, a Jordània, 
s’ha convertit en una autèntica ciutat. Acull 
125.000 persones refugiades dels gairebé dos 
milions que han fugit de la guerra de Síria, ma-
joritàriament dones i nens. 

És el segon camp de refugiats més gran del 
món, per darrere del de Dadaab, a Kenya. Els 
refugiats i refugiades viuen en tendes de lo-
na o bé en contenidors metàl·lics l’estructura 
dels quals els aïlla, en la mesura del possible, 
de la intensa calor. Atès que les previsions del 
conflicte sirià són molt dolentes, les Nacions 
Unides han desenvolupat un pla per substituir 
les tendes per aquest tipus de contenidors, 
condicionats com a habitatges provisionals.

A Zaatari, cada dia hi neixen entre vuit i deu 
nadons, segons indiquen les xifres de diver-
ses ONG que treballen a la zona. La manca de 
llet, fruites i verdures, la intensa calor i la pols 
constant són algunes de les dificultats que 
han d’afrontar les dones que han estat mares.

FES EL TEU DONATIU A:
www.OxfamIntermon.org/ca/
accion-humanitaria/emergencia/
crisi-siria

 El camp de refugiats de Zaatari és 
el segon més gran del món, per darrere 
del de Dadaab, a Kenya.

 La Nefel viu amb la seva família al camp de refugiats de Zaatari.

 Nasser Abu Shalbak és un refugiat palestí. Va néixer a 
Jordània, va viure a Síria i ara està desplaçat al Líban. 

Volem aconseguir 
que 300.000 persones 
tinguin accés a aigua 
neta l’any que ve

“NO TROBO MEDICINES PER 
ALS MEUS PROBLEMES DE 
COR”
Nefel Nasser, de 30 anys, el seu marit, Abu, i la petita 
Islam, que encara no té ni un mes, viuen al camp de Zaa-
tari. La Nefel explica les dificultats que ha tingut després 
del part: “M’han donat roba per al nadó, però no tinc llet, 
que és el que necessito per alimentar-lo. Tampoc no trobo 
medicines per als meus problemes de cor. Només n’hi ha 
a Amman, però és impossible sortir d’aquí sense permís”.

Abans vivien a la ciutat de Daraa, on es van iniciar les pro-
testes pacífiques contra el règim d’Al-Assad. “Hi teníem 
una petita granja i menjàvem el que ens donava la terra. 
Ara depenem de l’ajuda humanitària. Moltes vegades el 
menjar que ens donen està caducat i mai no reparteixen 
verdures. Només que tinguéssim tomàquets o patates, 
tot seria diferent”, diu la dona. 

“ELS LLOGUERS HAN 
AUGMENTAT UN 400%”
Nasser Abu Shalbak va néixer a Jordània però vivia a Síria. 
És palestí i ara s’ha refugiat al Líban. El Govern libanès va 
organitzar els refugiats en camps temporals; però avui, 
quan han passat ja més de sis dècades, els palestins 
continuen vivint en aquests camps, que s’han transfor-
mat en petits barris aïllats. 

Per evitar un episodi semblant, el Líban ha desestimat ara 
la idea d’organitzar més camps. Així, els més de 731.000 
refugiats que viuen en aquest país ho fan en barriades hu-
mils de grans ciutats com Wadi Zeina, on resideix el Nasser. 

“Els antics camps estan saturats, així que hem optat 
per venir aquí i llogar un habitatge”, diu. Però l’afluèn-
cia de població exiliada ha fet que els lloguers siguin ara 
molt més cars i superin en un 400% el seu preu inicial. 
D’aquesta manera, “qui no pot pagar un pis acaba vivint 
en un garatge o en un local comercial que estigui en de-
sús”, conclou.
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BURKINA FASO
PARAGUAI
PERÚ
UGANDA

A més de nodrir, els aliments tenen poders: el de millorar 
l’habitatge, el de prevenir malalties, el de donar accés a 
la feina, el d’ensenyar a llegir... És a dir, generen canvis. 
Per això parlem d’aliments amb poder: perquè, a més 
d’evitar la fam, canvien les vides de moltes persones. 
Aquí t’expliquem les històries d’algunes d’elles.

Text: Eva Moure, periodista del Departament de Comunicació
Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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habitatges, a poder pagar el material esco-
lar o a tenir la possibilitat d’organitzar-se 
amb altres persones per reclamar plegats 
els seus drets. És una cadena en la qual, 
des de la primera baula fins a l’última, hi ha 
implicades les vides de moltes persones.

Els aliments tenen el poder de desenca-
denar canvis fonamentals que possibiliten 
més canvis i que afecten més persones. A 
Burkina Faso, el Paraguai, el Perú, Uganda i 
molts altres països, un aliment ha suposat 
un gran canvi: l’arròs a Burkina Faso, el su-
cre al Paraguai, la patata al Perú i el cafè 
a Uganda han fet que persones a les quals 
donem suport amb el nostre treball hagin 
tingut l’oportunitat de donar un tomb a les 
seves vides.

PER QUÈ ELS ALIMENTS TENEN 
PODER?

Vivim en un món on cada quatre segons 
una persona mor a causa de la fam. 870 
milions de persones no tenen prou menjar, 
segons la FAO (Organització de les Nacions 
Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura). La 
majoria d’aquestes persones viuen a Àfri-
ca i Àsia, i el 60% són dones. Cada any hi 
ha diferents moments en què els mitjans 
de comunicació es fan ressò de les xifres 
referents a la fam en el món. Els milions de 
persones varien, en nombre i en noms, pe-
rò les dures paraules, que descriuen una 
realitat encara més dura, es mantenen: 
desnutrició, gana, fam.

500 milions de petits agricultors de països 
en desenvolupament produeixen aliments 
per a uns 2.000 milions de persones, gaire-
bé una tercera part del planeta. No obstant 
això, la cruel paradoxa és que els mitjans 
de què disposen són cada dia més escas-
sos, i els riscos de perdre les seves terres, 
més grans. Per això, des d’Oxfam Intermón 
donem suport a la feina dels petits produc-
tors i promovem la inversió en l’agricultura i 
les polítiques i pràctiques que garanteixen 
l’accés als recursos naturals.

Les conseqüències de l’escassetat d’ali-
ments, a més de la insuficiència de nu-
trients per viure, s’estenen al retard en el 
creixement i a la falta d’atenció a l’escola 
o a la feina, i també a la impossibilitat de 
vendre productes al mercat, una venda que 
al seu torn ajudaria aquestes persones a 
millorar les condicions dels seus precaris 

L’escassetat d’aliments 
provoca retard en el 
creixement i falta d’atenció  
a l’escola o a la feina

ESPOT DE NADAL  
“ALIMENTS AMB PODER”

El popular periodista gastronòmic 
Mikel López Iturriaga es va despla-
çar a Burkina Faso el passat mes 
d’octubre per rodar l ’espot “Ali-
ments amb poder”. López Iturriaga 
col·labora amb Oxfam Intermón per 
difondre la campanya amb la qual 
volem explicar els canvis que pro-
voquen els aliments en les vides 
de les persones amb qui treballem.
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BURKINA FASO
L’ARRÒS QUE ENSENYA A LLEGIR

Mariam Nana, com moltes altres dones de la 
seva zona, processava l’arròs que produïa 
el seu marit treballant tota sola a casa, fins 
que un dia, com ella explica, “la Unió Nacio-
nal de Productors d’Arròs ens va presentar 
un projecte d’Oxfam Intermón en el qual 
s’explicava que la feina que fèiem estava 
bé però que estaria millor si treballàvem 
juntes en un sol lloc, i amb aquesta idea 
va construir un centre per a nosaltres, per 
a les dones de l’arròs vaporitzat de Bagré”. 

Van començar a treballar com a col·lectiu al 
gener del 2011. Al començament eren deu 
agrupacions, amb un total de 234 mem-
bres; ara ja són 18 agrupacions, amb 460 
persones. Treballar en un únic centre els ha 
permès organitzar-se més bé i aconseguir 
millors condicions a l’hora de comercialit-
zar el seu producte. El canvi en les seves 
vides ha estat tan gran que altres dones de 
la província s’hi acosten per veure el que 
fan allà i comprovar si és rendible o no. 

Què ha canviat? Abans, si no hi havia diners 
a casa per pagar l’escola, els nens es que-
daven a casa. “Però aquest centre ens ha 

 Mariam Nana, presidenta de la cooperativa 
de dones transformadores d’arròs.

“Ara podem assegurar 
l’educació dels nostres fills i 
ajudar els nostres marits en 
la producció”

permès guanyar uns diners per portar-los 
a escola i, fins i tot, si al marit no li arriba, 
li podem donar una mica de diners perquè 
pugui treballar al camp”, explica. Com a 
conseqüència, molts marits que al principi 
oposaven resistència al fet que les seves 
dones acudissin al centre ara les animen 
a fer-ho. Tenir més beneficis, assegurar 
l’educació dels fills i poder ajudar els ma-
rits en la producció són els aspectes que 
més valoren les dones de l’arròs vaporitzat 
de Bagré.
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PARAGUAI
EL SUCRE QUE FACILITA L’ACCÉS A LA 
FEINA

Alba Zaracho és sòcia de Manduvirá, una 
cooperativa que ven sucre orgànic de co-
merç just a països de tot el món. Gràcies 
al sucre té independència econòmica i una 
formació especialitzada que li permet mi-
llorar dia rere dia la seva feina. Com l’Alba, 
1.700 persones, totes elles productores de 
petites finques situades al departament 
d’Arroyos y Esteros, al Paraguai, han vist 
com els ha canviat la vida. Ara disposen 
d’ingressos estables, que els permeten 
millorar les seves condicions de vida, con-
rear els seus propis productes i participar 
de manera activa en la seva comunitat. El 
sucre que conreen aquests petits produc-
tors i productores de canya és el que ve-
nem a les botigues de comerç just d’Oxfam 
Intermón. 

A diferència d’altres departaments del país, 
Arroyos y Esteros es basa en la propietat 
minifundista (propietats petites, formades 
per poques hectàrees), i això contribueix 
a mantenir aquest territori allunyat dels 
conflictes que viu una bona part del país, 
relacionats amb la reivindicació de la terra. 

Al Paraguai, el 80% de la terra és en mans 
de grans propietaris (latifundistes), amb la 
qual cosa aquest país viu la cruel parado-
xa que produeix aliments per a 50 milions 
de persones mentre 1,3 milions dels seus 
habitants passen gana. L’experiència de la 
cooperativa Manduvirá demostra que és 
possible un model rural que doni suport 
als petits productors i que sigui sostenible, 
eficient i rendible. 

  Alba Zaracho, de la cooperativa sucrera 
de comerç just Manduvirá, transportant 
canya de sucre.

Ara, 1.700 persones conreen 
al Paraguai els seus propis 
productes i participen de 
manera activa en la seva 
comunitat
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I TU QUÈ POTS FER?

Ajuda’ns a fer que milions de famílies 
que passen gana puguin conrear ali-
ments amb el poder de canviar vides.

• Fes un donatiu i ajuda’ns a conrear 
aliments que canvien vides a través 
de l’encartament de la nostra revista 
o trucant al 902 330 331.

• Informa’t al web i difon la nostra pro-
posta: www.alimentsambpoder.org

• Fes-te amic d’Oxfam Intermón a 
Facebook i planta la teva llavor 
d’aliments amb poder.

• Dona un SMS. Envia “ALIMENTS” al 
28018 i Oxfam Intermón rebrà 1,20 
euros. Hi col·laboren: Movistar, Orange 
i Vodafone.*

• Segueix-nos a Twitter:  
@alimentsambpoder

* Servei per a majors de 18 anys, prestat per Gru-
po Monsan. Apt. 287, 08184 Barcelona. Cost de 
l’SMS: 1,20 € + IVA.

PERÚ
LA PATATA QUE MILLORA L’HABITATGE

A la part alta dels Andes peruans, en el de-
partament de Huancavelica, on viuen Hugo 
Pariona, la seva dona, Mariluz, i els seus 
tres fills, la patata és el cultiu més estès, 
amb aproximadament 15.000 hectàrees 
sembrades. Tanmateix, el canvi climàtic 
dificulta que les prop de 40.000 persones 
que s’hi dediquen al conreu de la patata 
puguin viure dignament.

Mitjançant sistemes de reg que permeten 
ser menys dependents de la pluja, entre 
altres tècniques, la vida dels Pariona ha 
canviat, com també la de moltes altres 
famílies. Han augmentat la producció de 
patates i han començat a conrear altres 
hortalisses, com ara faves, pastanagues, 
enciams, etc. Paral·lelament, han millorat 
les zones de pastura, les vaques produei-
xen més llet i els cobais o conillets d’Ín-
dies estan més ben alimentats. Tot això 
és sinònim d’ingressos extres que poden 
destinar a l’educació dels seus fills i filles, 
a la compra de medicines o a la millora dels 
habitatges. Per exemple, ara tenen fines-

 Hugo, Mariluz i els seus tres 
fills, família camperola de la 
comunitat de Nuevo Occoro (Perú).

A Huancavelica (Perú), han 
millorat les zones de pastura, 
les vaques produeixen més 
llet i els cobais estan més 
ben alimentats

tres i portes que els protegeixen de les bai-
xes temperatures d’aquests indrets. També 
han separat la cuina de les altres estances 
(abans es cuinava i es dormia al mateix lloc) 
i han construït corrals perquè les gallines 
no vagin per tota la casa. 

UGANDA
EL CAFÈ QUE ENSENYA A SUMAR

Al sud-oest d’Uganda, el cafè és fonamen-
tal en la vida de 6.869 persones. Són els 
productors i productores de cafè de co-
merç just que treballen a l’Ankole Coffee 
Producers Cooperative Union (ACPCU), que 
agrupa quinze cooperatives que tenen 
Oxfam Intermón com a comprador principal 
de la seva producció ecològica. Gràcies als 
preus més elevats i més estables del co-
merç just, a la formació tècnica i a l’accés 
a crèdits amb taxes cinc vegades inferiors 
a les dels prestadors locals, contribuïm a 
aconseguir que els membres de l ’ACPCU 
obtinguin millors ingressos i siguin menys 
vulnerables davant els vaivens del mercat. 
Aquesta realitat ha permès que el 91% dels 
camperols i camperoles de comerç just 
hagin invertit en la seva pròpia finca, en-
front del 42% dels productors que venen a 
través del comerç convencional. També és 
més alta la proporció de famílies que viuen 
en cases de maons, en lloc de tova, o que 
poden finançar l’educació dels seus fills 
i filles (el 98% a l’escola primària i el 71% 
a la secundària, enfront del 71% i el 60% 
dels productors aliens a les cooperatives, 
respectivament). Les dones han anat pro-
gressant-hi i ja gestionen sis de les quinze 
cooperatives.
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Les polítiques d’austeritat podrien fer que a Europa, l’any 2025, hi hagués entre 15 i 25 milions de 
persones més vivint en la pobresa. El nombre d’habitants en risc de pobresa en aquest continent 
pujaria fins als 146 milions, és a dir, un de cada tres europeus seria pobre. Fins ara, les úniques 
persones que s’han beneficiat de les mesures d’austeritat han estat el 10% dels europeus més rics. 
Aquesta és la principal conclusió de l’informe La trampa de l’austeritat.  
Informe La trampa de l’austeritat, escrit per Teresa Cavero i Krisnah Poinasamy. © Oxfam Internacional, setembre del 2013.

EL VERITABLE COST DE LA 
DESIGUALTAT A EUROPA

INVERTIR EN LES PERSONES
• Donar prioritat a un programa d’estímul 

econòmic que fomenti les inversions i re-
activi la despesa.

• Centrar-se en la creació d’ocupació.

• Protegir els pressupostos d’ajuda oficial 
al desenvolupament, tant de la Unió Euro-
pea com dels seus estats membres. 

INVERTIR EN ELS SERVEIS PÚBLICS
• Garantir una educació pública, universal i 

de qualitat per a totes les persones.

• Protegir l’atenció sanitària pública, uni-
versal i de qualitat, i desenvolupar siste-
mes de protecció social que permetin als 
més vulnerables viure amb dignitat i sortir 
de la pobresa. 

ENFORTIR LA DEMOCRÀCIA INSTITUCIONAL
• Fomentar una major participació de tots 

els actors en els processos democràtics.

• Garantir una major transparència i rendició 
de comptes en els processos polítics.

• Enfortir la democràcia en l’àmbit laboral, 
millorant la representació dels treballa-
dors i generant oportunitats que permetin 
la propietat compartida de les empreses. 

DESENVOLUPAR SISTEMES FISCALS JUSTOS
• Dur a terme reformes fiscals progressives, 

que incloguin impostos a l’acumulació de 
riquesa i una taxa sobre les transaccions 
financeres.

• Fer front a l ’evasió fiscal, millorant la 
transparència i l’intercanvi d’informació 
financera i desenvolupant noves lleis 
internacionals sobre fiscalitat que inclo-
guin els paradisos fiscals. 

ELS NOSTRES INFORMES

Descarrega’t l’informe La trampa de 
l’austeritat a:  
www.OxfamIntermon.org/ca/documentos/
12/09/13/trampa-de-l-austeritat

©
 A

na
sa

ra
 L

af
ue

nt
e

Font: EAPN Espanya, Taula del Tercer Sector

LES NOSTRES RECOMANACIONS ALS GOVERNS EUROPEUS 
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En aquest informe donem a conèixer casos d’acaparament de terres i disputes relacionades amb 
empreses que subministren sucre per a l’elaboració de productes de Coca-Cola i PepsiCo, així com 
denúncies de conflictes en les cadenes de subministrament d’Associated British Foods (ABF). 
Informe La febre del sucre. Els drets sobre la terra i les cadenes de subministrament de les grans empreses d’alimentació i begudes, escrit per Oxfam 
Internacional. © Oxfam Internacional, octubre del 2013.

EL SUCRE QUE ALIMENTA 
L’ACAPARAMENT DE 
TERRES

Pots descarregar-te’ls a:  
www.OxfamIntermon.org/estudis

DADES SOBRE EL SUCRE
 El comerç internacional de sucre ascen-

deix a 47.000 milions de dòlars.

 L’any 2012 es van produir 176 milions de 
tones de sucre al món, i més de la mei-
tat es van destinar a la indústria de l’ali-
mentació i les begudes.

 Es calcula que, l’any 2020, la producció 
de sucre haurà augmentat un 25%, aug-
ment que pot tenir greus conseqüències. 

Descarrega’t l’informe La febre del sucre a: 
www.OxfamIntermon.org/ca/documentos/ 
03/10/13/febre-del-sucre-drets-sobre- 
terra-cadenes-de-subministrament- 
de-grans-empreses-d

QUINES EMPRESES CONTROLEN EL 
MERCAT DEL SUCRE?
 Coca-Cola és el principal comprador 

de sucre del món i controla el 25% del 
mercat global de refrescs. El seu catà-
leg inclou 500 marques, entre les quals 
Coca-Cola, Fanta i Jugos del Valle.

 PepsiCo controla el 18% del mercat 
mundial de refrescs i el seu catàleg de 
21 marques inclou, entre d’altres, Pepsi, 
Tropicana, Doritos, Lipton i Walkers.

 Associated British Foods és el segon 
productor mundial de sucre i propieta-
ri de marques com Silver Spoon Sugar, 
Ovaltine, Kingsmill i Patak’s. 

QUÈ SUCCEEIX A CAMBODJA I AL 
BRASIL AMB EL SUCRE? 
 Una comunitat pesquera de l ’estat de 

Pernambuco (Brasil) lluita per accedir a 
les terres de conreu i zones de pesca de 
les quals va ser desallotjada de manera 
violenta l’any 1998 per instal·lar-hi una 
central sucrera que subministra sucre 
a Coca-Cola i PepsiCo. Moltes famílies 
viuen ara en barraques a la ciutat més 
propera i lluiten per poder tirar endavant.

QUÈ HI POTS FER TU?

• Signa la petició en línia per sol·licitar a les empreses el seu compro-
mís d’acabar amb aquesta situació:

 www.OxfamIntermon.org/ca/campanas/proyectos/rere-la-marca

• Informa’t sobre altres maneres de produir i consumir que respectin 
els drets dels camperols. El comerç just n’és una.

 A Mato Grosso do Sul (Brasil), les comuni-
tats indígenes lluiten contra l’ocupació 
de les seves terres per part de planta-
dors de sucre que subministren aquest 
producte a una fàbrica que és propietat 
de l’empresa Bunge. Coca-Cola compra 
sucre a Bunge al Brasil, tot i que no a 
aquesta fàbrica en concret, segons ha 
puntualitzat. Les plantacions han des-
truït els boscos dels quals depenien 
aquestes comunitats per aconseguir 
aliments.

 Al districte de Sre Ambel (Cambodja), 
200 famílies lluiten per les terres de les 
quals van ser desallotjades el 2006 per 
donar pas a una plantació de sucre. La 
plantació subministra sucre a Tate & 
Lyle Sugars, que la ven a franquícies que 
produeixen i embotellen productes per a 
Coca-Cola i PepsiCo. ©
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VERALUNA:  
COSINT ESPERANÇA

L a col·lecció Veraluna 
està formada per pe-
ces de roba anomena-
des ecofashion, ja que, 

sense oblidar les tendències de 
la moda, compleixen els princi-
pis del comerç just. Són peces 
i complements compromesos; 
és a dir, garanteixen unes bo-
nes condicions laborals per als 
treballadors i treballadores que 
els produeixen i, a més, com que 
estan fets amb cotó orgànic 
conreat per petits productors, 
l’impacte de la seva producció 
en el medi ambient és mínim.

La nova col·lecció tardor-hivern 
es tenyeix de colors arribats 

des de l ’Índia, com el porpra, 
reflex de la força i l’espiritua-
litat de la seva població, de 
les profunditats de l’oceà que 
banya el país, i de tons clars, 
que evoquen la puresa i l’equi-
libri. Tota la roba d’aquesta col-
lecció ha estat confeccionada 
amb teixits excel·lents, com ara 
el punt, el voile, la seda i la lla-
na provinents de quatre grups 
productors de l’Índia: Creative 
Handicrafts, Rajklshkmi, CRC i 
EMA.

Veraluna ens brinda l’oportuni-
tat d’omplir el nostre armari de 
consum responsable, de quali-
tat i de molta solidaritat.

DE L’SLUM A LA VIDA DIGNA
Amb alguns d’aquests grups 
productors, com ara Creative 
Handicrafts, la nostra rela-
ció dura ja diverses dècades; 
va començar pràcticament en 
els seus orígens, fa més de 25 

anys, quan la missionera espa-
nyola Isabel Martín, tot convi-
vint amb gent dels barris més 
pobres (coneguts amb el nom 
de slums) de Mumbai, a l’Índia,  
va descobrir que la majoria 
de les dones eren víctimes de  
violència domèstica i pobresa 
extrema.

Aquelles “afortunades” que po-
dien treballar ho feien en el ser-
vei domèstic per un salari ínfim. 
Per sor tir d’aquesta situa- 
ció, la Isabel va ser conscient 
que aquelles dones necessi-
taven un mitjà de vida que els 
permetés ser econòmicament 
independents. Així és com va 

COMERÇ JUST

A Oxfam Intermón volem apostar per una moda més compromesa i per això l’any 2012 vam 
decidir crear Veraluna, una marca de roba de comerç just que es distribueix a les botigues Oxfam 
Intermón. Llançar la nova col·lecció Veraluna temporada rere temporada continua sent un repte del 
qual et volem fer partícip. Ens ajudes a invertir en roba compromesa i solidària?
 Text: María Herranz, periodista del Departament de Comunicació  |  Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

 Les treballadores de Creative 
Handicrafts, davant del seu 
centre de treball.
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sorgir Creative Handicraf ts, 
on centenars de dones han 
anat cosint esperança durant 
aquests anys. Actualment, més 
de quatre-centes viuen digna-
ment de la seva feina.

El resultat es pot veure en els 
penjadors de les nostres bo-
tigues. Ens ho explica Leire 
Quintana, que treballa en el 
Departament de Comerç Just 
d’Oxfam Intermón i que fa uns 
mesos va tenir el privilegi de 
visitar Creative Handicrafts: 
“Creative és un d’aquests grups 
dels quals t’enamores tan sols 
conèixer-los. Les treballadores 
provenen d’un entorn extrema-
dament pobre de l’àrea de Ma-
hakali Caves, concretament de 
l’slum d’Andheri, i moltes han 
estat marginades o han so-
fert algun tipus de violència”, 
explica.

Durant la seva estada allà, va 
fer in situ el control de quali-
tat de les peces de Veraluna i 
va revisar juntament amb les 
productores les primeres mos-
tres de la col·lecció. Leire Quin-
tana va poder comprovar com 
“aquestes dones entren en el 
grup a través de tallers on, a 

més d’aprendre a cosir, aprenen 
a valorar-se a elles mateixes. A 
Creative han recuperat l’auto-
estima i han trobat una feina 
digna amb la qual guanyar-se la 
vida i poder millorar l’economia 
familiar”. 

La cooperativa desenvolupa 
diferents programes, com ara 
el de formació, pel qual passen 
totes les dones que integren el 
grup productor durant un perío-
de de sis mesos. El comerç just 
els permet formar-se en els re-
quisits i exigències del mercat 
internacional pel que fa a qua-
litat, dissenys i preus. 

Després d’aquest cicle de for-
mació, les dones passen als 
diferents programes, com el 
d’exportació de productes, el 

de mercat local, el d’autoocu-
pació i el de serveis de menjar 
i càtering. 

Els projectes són integrals, 
per la qual cosa, a més de te-
nir un impacte directe en totes 
les dones, es deixen sentir a 
totes les comunitats a través 
de tallers de capacitació i re-
forç d’autoestima de les dones, 
educació sanitària, escoles in-
fantils, llars d’infants, grups 
d’estalvi i microcrèdits.

HISTÒRIES DE SUPERACIÓ
A Creative Handicrafts han tin-
gut lloc tota mena d’històries 
de superació. Juanjo Martínez, 
responsable de productes i 
gestió de comerç just d’Oxfam 
Intermón, recorda de la seva 
estada allà la figura d’Anja-
li Tapkire. Nascuda a l ’slum 
d’Andheri, l’Anjali va començar 
a treballar en els tallers de la 
cooperativa poc després d’ha-
ver tingut la seva filla, quan 
encara no havia fet vint anys 
d’edat. “Va anar demostrant 
la seva habilitat cosint; cosint 
també la seva autoestima i 
creixent com a persona. Amb el 
temps va arribar a liderar el seu 

On es pot aconseguir la 
col·lecció tardor-hivern de 
Veraluna? 

• A les botigues d’Oxfam 
Intermón:

  www.OxfamIntermon.org/
botiguesIO

• A la botiga online:
  http://tienda.OxfamIntermon.org

Consulta a la teva botiga més 
propera la disponibilitat de la 
col·lecció.

 Una treballadora de 
Creative Handicrafts 
confecciona roba de 
comerç just.

 Un grup d’artesanes elaboren accessoris a la cooperativa de comerç 
just Creative Handicrafts. 

grup. Amb els seus ingressos 
va pagar uns estudis a la seva 
filla i, alhora, ella també va es-
tudiar. Quan la vaig conèixer en 
persona, l’Anjali era ja la presi-
denta de Creative Handicrafts. 
Recentment l’han fet àvia.” 

L’Anjali, com a presidenta de 
Creative Handicrafts, va recollir 
juntament amb Isabel Martín a 
Espanya el Premi Príncep de Via- 
na a la Solidaritat 2010, en re-
coneixement del “poder trans-
formador del comerç just, que 
és solidari i equitatiu”. Malaura-
dament, la Isabel ens va deixar 
fa uns mesos, però el seu llegat 
continua aquí. Com assegura 
Leire Quintana, “gràcies al seu 
compromís ha retornat la vida 
a centenars de dones, que ara 
es valoren i tenen a les seves 
mans eines per ser lliures”.

Gràcies a Creative 
Handicrafts, 
centenars de dones 
viuen ara dignament 
de la seva feina
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CENT QUILÒMETRES 
QUE CANVIEN VIDES

É s un doble desafia-
ment: recórrer 100 km 
en 32 hores en equips 
de quatre persones i 

aconseguir donatius per mi-
llorar les condicions de vida 
de milers de persones que en-
cara viuen en la pobresa. Grà- 
cies a l’esforç de tots els par-
ticipants, les tres edicions de 
l’Oxfam Intermón Trailwalker or-
ganitzades fins ara a Catalunya 
han estat tot un èxit: el primer 
any, el 2011, vam aconseguir 
468.000 euros de recaptació; el 
següent, 770.000 euros; i en la 
tercera edició, 630.000 euros. 
Amb la incorporació d’una no-
va ruta a Madrid esperem am-
pliar el nombre de participants i 
aconseguir més fons per donar 
suport a les persones que més 
ho necessiten. 

TRIA EL TEU REPTE: 
GIRONA O MADRID
A Catalunya, es repetirà el re-
corregut de les últimes edi-
cions: les Vies Verdes, una 
ruta senderista que s’estén 
entre Olot i Sant Feliu de Guí-
xols. A Madrid, inaugurarem 
un recorregut que travessarà 
la vall de Lozoya i la serra de 
Guadarrama.

“Organitzar la prova a dos llocs 
diferents fa que puguin parti-
cipar-hi més persones. Hem 
triat Madrid com a segona ruta 
perquè les bones comunica-

TRAILWALKER

A Oxfam Intermón combinem l’esport amb la solidaritat. Per quart any consecutiu, organitzem 
l’Oxfam Intermón Trailwalker, una marxa que no busca recompensar els més ràpids sinó 
reconèixer l’esforç d’aquells qui caminen perquè les persones dels països del Sud tinguin una 
vida digna. La prova tindrà lloc a Girona el 26 d’abril del 2014 i, per primera vegada, també es 
farà a Madrid, el 5 de juliol.  
Text: Yasmina Bona, periodista del Departament de Comunicació |  Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

  Diversos equips participant en l’Oxfam Trailwalker 2012, organitzat a la província de Girona.
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cions amb aquesta ciutat fa-
ciliten que col·laboradors i col-
laboradores d’arreu d’Espanya 
puguin fer-hi cap sense grans 
despeses de desplaçament. A 
més, la ruta de la serra de Gua-
darrama és adequada per fer-
la al juliol, ja que ens permet 
afegir desnivell al recorregut i 
gaudir d’una bona temperatu-
ra, sobretot a la nit”, comenta 
Elena Rodríguez, responsable 
de la marxa.

Els equips decideixen quina 
ruta volen fer. També tenen la 
possibilitat de participar a to-
tes dues rutes, i en aquest cas 
gaudeixen de condicions espe-
cials en la inscripció. 

CAMINAR PER CANVIAR 
VIDES
Durant la marxa, al llarg de la 
ruta, presentarem històries de 
persones que han aconseguit 
vèncer la fam per posar de ma-
nifest que el Trailwalker és molt 
més que una marxa esportiva 
i recordar als participants que 
l’enorme esforç de recaptació 

“EN L’EDICIÓ ANTERIOR VAM 
ACONSEGUIR QUATRE POUS 
D’AIGUA” 

L’equip 6×100 = H2O participa per tercera vegada 
al Trailwalker. Els seus membres ens expliquen 
l’experiència.

Entre les dues edicions anteriors heu recaptat 
més de 15.000 euros. Com ho heu fet?
Ens vam anar marcant petits reptes: primer, 
aconseguir els 1.500 euros per a la inscripció; 
després, la fita d’arribar als 2.500 euros per fer 
un pou d’aigua; i així, fins aconseguir els qua-
tre pous de l’edició anterior. Comptàvem amb el 
suport de familiars i amics, a més d’activitats 
que vam fer, com ara la venda de coques caso-
lanes, sorteigs de pilotes i samarretes firmades 
en partits de rugbi i futbol del poble, sopars 
solidaris... També vam fer-ne difusió a la premsa 
de Sant Boi, a la ràdio i a les xarxes socials.

Per què us hi heu tornat a animar?
Volíem continuar amb la tasca de l’equip que 
s’hi va inscriure l’any 2012. Tot i que cada any 
hem anat renovant els components de l’equip, 
la il·lusió és la mateixa. A més, amb els nous 
components apareixen noves idees i iniciatives 
i l’esforç es multiplica.

Què recomanaríeu a algú que s’ho estigui ru-
miant?
Que s’animi a formar un equip. No ha de tenir por 
de res. A l’hora de caminar, que no pateixi, que 
amb la il·lusió, un bon entrenament i voluntat, 
tot s’aconsegueix. I a l’hora de recaptar els di-
ners, quedarà sorprès de la col·laboració de la 
gent i de com és de fàcil i gratificant recaptar 
fons i lluitar per una causa solidària, un fet que 
et fa canviar i et sensibilitza envers situacions 
que no coneixies.

EL DESAFIAMENT ESPORTIU I 
SOLIDARI MÉS GRAN DEL MÓN 
L’Oxfam Intermón Trailwalker és el desafiament esportiu per 
equips més gran del món per combatre la pobresa. Milers de 
persones participen cada any en aquest esdeveniment, que 
actualment compta amb quinze edicions diferents a deu paï-
sos. Entre totes han recaptat prop de 106 milions d’euros per 
a programes solidaris. 

 Els medallistes olímpics i ambaixadors del Trailwalker 2014 Ona Carbonell 
i Joel González van presentar-ne la quarta edició a l’octubre. 

que fan es tradueix en pro-
jectes amb els quals Oxfam 
Intermón, juntament amb els 
seus col·laboradors i les orga-
nitzacions locals amb les quals 
treballem, canviem la vida de 
milers de persones a tot el món, 
oferint-los oportunitats i eines 
perquè puguin menjar cada dia. 
És el cas, per exemple, de Ma-
riam Nana, de Burkina Faso, que 
ara pot fer tres àpats al dia i a 
més ha aconseguit portar els 
fills a l’escola; o d’Hugo Pario-
na, del Perú, que avui té una 
alimentació més completa i, a 
més, ha pogut millorar el seu 
habitatge i ja no hi passa fred.

Els participants d’anteriors 
edicions del Trailwalker han 
fet donatius per a programes 
com el Banc d’Aigua d’Etiòpia, 
que permet que 115.916 per-
sones accedeixin avui a aigua 
potable, o l’actuació durant la 
crisi humanitària del Sahel, on 
hem aconseguit que més de 
500.000 persones sobrevisquin 
a la sequera.

APUNTA-T’HI! Inscripcions i més informació a:  
www.OxfamIntermon.org/trailwalker

Patrocinen: 
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QUÈ HEM 
ACONSEGUIT
EN AQUESTES PÀGINES US VOLEM EXPLICAR QUÈ HEM ACONSEGUIT DURANT L’EXERCICI 2012-2013: 
ELS CANVIS QUE HEM PROVOCAT JUNTAMENT AMB LA MATEIXA POBLACIÓ BENEFICIÀRIA, LES 
ORGANITZACIONS DEL SUD, EL NOSTRE EQUIP I EL SUPORT DE 210.256 COL·LABORADORS COM TU. 

Justícia 
econòmica

22%

3%

48%

11%

16%

Serveis 
socials 
bàsics

Acció 
humanitària

Drets de 
les dones

Ciutadania i 
governabilitat

HEM CONTRIBUÏT A 
CANVIAR LA VIDA A

1,7 MILIONS
DE PERSONES DE 38 PAÏSOS

El 2012-2013

MEMòRIA 2012-2013
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ALGUNES DE LES COSES QUE HEM ACONSEGUIT

Donem suport a 103 grups productors de comerç just • La Comunitat Econòmica d’Estats de l’Àfrica Occidental 
ens ha inclòs com a consellers en temes de política agrícola • Els socis i sòcies de la Cooperativa de Productores 
Agropecuarios de la República Dominicana cobren pel seu cacau de comerç just entre un 25% i un 30% més que 
si el venguessin mitjançant el comerç convencional • El Govern de Guatemala ha lliurat terres a 158 de les 769 
famílies desallotjades de la vall del Polochic, en gran part gràcies a la pressió de 107.000 persones i desenes 
d’agrupacions de camperols dels cinc continents • Després de tres intensos mesos de mobilització social, hem 
aconseguit que la retallada de l’ajuda oficial al desenvolupament (un 70% els dos últims anys) s’hagi convertit 
en el quart tema de queixa pública en cartes directes al president Rajoy • Des de l’inici de la crisi alimentària 
al Sahel, hem atès 590.000 persones del Txad, Burkina Faso i Mauritània, a les quals cal sumar més de 100.000 
persones refugiades de Mali • 17.588 persones han demanat l’aplicació de la taxa Robin Hood • La nostra proposta 
educativa Connectant mons ha fet deu anys, durant els quals ha comptat amb la participació de més de 1.700 
centres educatius i 127.600 estudiants de 41 països diferents • S’ha aprovat la creació d’un tractat internacional 
de comerç d’armes, al qual hem contribuït des d’Espanya amb la campanya Armes sota control, que hem impulsat 
juntament amb Amnistia Internacional i FundiPau i amb un gran suport ciutadà (40.000 signatures recollides). 

GRÀCIES A...
EL NOSTRE EQUIP 
El personal de plantilla i el voluntariat són l’actiu més 
important que tenim per eradicar la pobresa i la injustícia. 
Som 1.660 persones voluntàries i 1.134 de contractades 
que treballem plegades, amb professionalitat, 
responsabilitat i un alt compromís amb la causa que ens 
uneix, per aconseguir un futur millor. Més del 60,5% del 
nostre equip en el terreny és originari del nostre país i 
treballa en estreta col·laboració amb 227 organitzacions 
locals. A Espanya, el voluntariat ens ajuda a difondre la 
nostra feina per tots els racons de l’Estat. 

LES PERSONES QUE ENS DONEN SUPORT
Els nostres 178.381 socis i sòcies i 31.875 donants contribueixen 
a fer que cada dia més persones puguin accedir a una vida 
digna. Així mateix, les aportacions de 42 organismes públics 
(espanyols i internacionals) i 1.276 empreses (220 de les quals 
són pimes) permeten que puguem seguir amb el nostre treball a 
38 països de tot el món.

A més, 36.884 activistes s’uneixen a les nostres campanyes i 
una xarxa de 111 professors i professores promouen la nostra 
tasca d’educació per a una ciutadania global. Finalment, més 
de 212.000 persones han comprat productes de comerç just 
d’Oxfam Intermón, 78.000 de les quals ho han fet a les nostres 
38 botigues o a través de la nostra botiga online.   L’equip directiu d’Oxfam Intermón.

  Una bona part del nostre equip està format per voluntaris i voluntàries.
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Mèxic
Cuba
Haití

Guatemala
Nicaragua

Costa Rica

Colòmbia
Equador

Perú
Brasil

Bolívia
Paraguai

Xile

Palestina
Marroc

Mauritània
Rep. Dominicana

 
Burkina Faso
Costa d’Ivori

Ghana

Oxfam Alemanya
Oxfam Amèrica (EUA)
Oxfam Australia
Oxfam 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 Quebec

Països on treballa 
oxfam Intermón

Països on treballen 
els altres membres 
d’oxfam

MEMÒRIA 2012-2013

ON TREBALLEM
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Xina
Nepal
Bangla Desh
Vietnam
 
Filipines
Tailàndia
Sri Lanka

Indonèsia
Uganda
Kenya
Burundi
Tanzània

Moçambic

Sud-àfrica

Índia
Txad
Etiòpia
Sudan del Sud

Maurici

SOM UNA ORGANITZACIÓ INDEPENDENT AFILIADA A OXFAM, UNA CONFEDERACIÓ INTERNACIONAL 
FORMADA PER 17 ORGANITZACIONS QUE COMPARTIM OBJECTIUS I UN MATEIX ENFOCAMENT DE DRETS. 
TREBALLEM PLEGATS EN MÉS DE 90 PAïSOS PER CONSTRUIR UN FUTUR SENSE POBRESA.  
OXFAM INTERMÓN SOM A 38 PAïSOS.
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QUÈ HEM FET

JUSTÍCIA ECONÒMICA 

DURANT L’EXERCICI 2012-2013 HEM CONTINUAT TREBALLANT PER CANVIAR LA VIDA DE LES 
PERSONES QUE VIUEN EN LA POBRESA. EN TOTAL, HEM ACOMPANYAT MÉS D’1,7 MILIONS 
D’HOMES I DONES DE 44 PAïSOS. 

ELS NOSTRES CINC OBJECTIUS DE CANVI 
JUSTÍCIA 
ECONÒMICA 

SERVEIS 
SOCIALS 
BÀSICS 

ACCIÓ 
HUMANITÀRIA 

DRETS 
DE LES 
DONES 

CIUTADANIA I 
GOVERNABILITAT 

1

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

PERSONES BENEFICIADES DE 17 PAÏSOS
Bolívia, Burkina Faso, Burundi, Cuba, Equador, Etiòpia, 
Guatemala, Haití, Mauritània, Moçambic, Nicaragua, Paraguai, 
Perú, República Dominicana, Sudan del Sud, Tanzània i Txad

353.488 

MEMÒRIA 2012-2013

© Oxfam Intermón
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Quines coses cal destacar d’aquest 
exercici 2012-2013? 
El més destacable, al meu parer, ha 
estat el suport que hem donat, i es-
tem donant, als afectats per la greu 
sequera que va assotar el Sahel l’any 
2012. En segon lloc, cal remarcar la de-
cisió d’engegar un projecte de suport 
a les petites empreses a través de la 
col·laboració i el suport tècnic de per-
sones vinculades al món de l’empresa. 

Com garantim la seguretat alimentà-
ria dels col·lectius més vulnerables? 
Promovem l’existència de reserves lo-
cals de gra, treballant amb les pròpies 
comunitats i pressionant els governs 
per tal que ho vegin com una prioritat 
i els donin suport. A Burkina Faso, per 
exemple, hem contribuït a la comercia-
lització del blat de moro mitjançant la 
construcció de sis magatzems de 50 
tones, formació en comercialització, 
estudis de mercat i gestió de magat-
zems de gra. A més, s’hi han introduïts 
els préstecs pignoratius, en els quals 
s’utilitza la collita com a penyora per 
obtenir crèdit d’una institució bancà-
ria formal. A Burundi s’han creat sis 
centres d’aplegament de reserves, de 
20 tones cadascun, que s’utilitzen per 
millorar les condicions d’emmagatze-
matge de les famílies i fer possible que 
recuperin el que necessitin durant les 
èpoques d’escassetat. Els membres 
d’aquests centres han superat millor 

l’última crisi que no pas els qui no 
n’eren membres. 

A més, aconseguim que les famílies 
camperoles generin més ingressos. 
Com? 
Donem suport als petits productors 
mitjançant sistemes d’informació 
sobre preus, processant la matè-
ria primera per obtenir millors preus 
i posant-los en contacte amb altres 
actors del mercat per treballar-hi 
coordinadament. 

Durant l’exercici 2012-2013 hem pro-
mocionat el treball regional. Quins 
beneficis té? 
Un bon exemple de treball regional s’ha 
donat a l’Àfrica de l’Oest, on hem creat 
llaços molt forts amb les institucions 
regionals en el marc de la campanya 
CREIX. Fruit d’això, per exemple, la Co-
munitat Econòmica d’Estats de l’Àfrica 
Occidental, que agrupa 15 països, ens 
va convidar a aconsellar-los en temes 
de polítiques agrícoles. 

A tots els països estem impulsant 
la campanya CREIX per exigir als go-
verns més inversió en la petita agri-
cultura. Ens escolten? 
Demanem als governs que destinin el 
10% dels seus pressupostos a l’agri-
cultura, respectant la Declaració de 
Maputo (2003). Això s’està aconseguint 
a diversos països, tot i que les inver-
sions estan afavorint més els cultius 
destinats a l’exportació i no posen en 
un primer pla l’agricultura familiar lo-
cal. A més, aquestes partides reben el 
suport de donacions exteriors, la qual 
cosa en posa en risc la sostenibilitat 
futura. Des d’Oxfam continuem treba-
llant en aquesta lluita amb els nostres 
aliats.

  Momo Yeri i Elige Kambiré, de la comunitat de Bouroum-Bouroum, 
a Burkina Faso, preparen les panotxes de blat de moro abans de 
dipositar-les en el magatzem de l’agrupació a la qual pertanyen. 
Aquí, el blat de moro està protegit de la humitat, dels insectes i de la 
possibilitat de robatori o incendis, i permetrà a les famílies disposar 
d’aliment en els mesos d’escassetat, entre collita i collita. 

“Aguyjé”
ÉLIDA ESPÍNOLA 
PARAGUAI

“El mercat em va canviar la vida. Perquè 
abans jo treballava moltíssim per tirar 
endavant. I ara estic més tranquil·la. 
Em sento més còmoda. Dormo bé, puc 
descansar molt bé. Perquè és molt dura la 
vida, quan un és pobre, almenys.”

L’Élida és una de les camperoles que van 
cada dimecres al mercat de San Pedro 
a vendre els seus productes. Es tracta 
d’un projecte que impulsem des d’Oxfam 
Intermón per ajudar les dones d’aquesta 
zona a donar sortida a la seva producció. El 
mercat es va iniciar el 2010 i des de llavors 
aquestes dones han augmentat els seus 
ingressos; com a mitjana, en els primers 
mercats guanyaven entre 25 i 40 dòlars, 
mentre que el segon any l’ingrés va arribar 
a 50 dòlars.

Tot i que aquests mercats setmanals no 
generen prou ingressos com per mantenir 
la família, sí que han obert un nou canal de 
comercialització directe i més just. A més, 
han permès que moltes dones trobin un 
espai d’intercanvi i d’aprenentatge valuós, 
amb el qual han aconseguit tenir més 
confiança i obtenir autonomia econòmica: 
“És com si m’haguessin obert els ulls. 
Com si m’haguessin tret la bena que jo hi 
tenia. Perquè abans jo callava, i m’havia 
d’aguantar. Però quan em van explicar que 
una dona s’ha de fer respectar, jo em vaig 
despertar i sembla que va ser aleshores que 
vaig començar a donar més valor a la meva 
persona”. 

ENS HO EXPLICA...  
SEBASTIAN ThOMAS, RESPONSABLE TEMÀTIC DE MITJANS DE VIDA SOSTENIBLES
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SERVEIS SOCIALS  
BÀSICS 
QUÈ FEM
Exigim als estats que garanteixin l’accés 
universal a l’educació, al proveïment 
d’aigua i a la sanitat. Tant als països en 
desenvolupament com a Espanya. 

PERSONES BENEFICIADES 
DE 4 PAÏSOS 
Burkina Faso, Etiòpia, Moçambic 
i Sudan del Sud

4.987

2

  Hi ha alternatives a les retallades en despesa social. Ho demostrem a l’informe Crisi, desigualtat i pobresa i al decàleg de mesures 
contra la crisi que, juntament amb Amnistia Internacional i Greenpeace, vam presentar al Govern espanyol per crear una societat més 
equitativa i justa. A més, llancem la campanya Digues-li a Rajoy que s’equivoca per denunciar la desintegració de 32 anys de política de 
cooperació que es van començar a construir en les mobilitzacions del 0,7% dels anys vuitanta.

© Oxfam Intermón
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Hem publicat un informe que denun-
cia les retallades en salut i educació 
a Espanya. Quines conclusions en po-
dem extreure? 
A l’informe Crisi, desigualtat i pobre-
sa analitzem com a Espanya s’estan 
aplicant unes polítiques (molt sem-
blants a les que ja es van aplicar a 
altres països en altres èpoques) que 
generen pobresa i desigualtat en la 
societat. Les retallades en salut i 
educació tenen un impacte direc-
te en la qualitat d’aquests serveis, 
que són una eina clau per garantir la 
igualtat d’oportunitats a la societat, i 
la deterioració dels quals perpetua la 
pobresa i la desigualtat. 

Quin impacte ha tingut l’informe Cri-
si, desigualtat i pobresa en el Govern 
espanyol? 
Aquest informe ha tingut una enorme 
repercussió en l’opinió pública espa-
nyola i també internacionalment. Els 
principals mitjans de comunicació 
globals i espanyols s’han fet ressò 
dels nostres missatges i l ’impacte 
a les xarxes socials ha estat també 
molt rellevant. Tot això, sens dubte, 
ho han escoltat alguns membres de 
l’actual Executiu, així com del Congrés 
i del Senat. Des d’Oxfam Intermón tre-
ballem perquè les alternatives que 
defensa el nostre informe siguin aviat 
una realitat. Però, òbviament, els 
canvis en les polítiques d’estat són 
processos complexos on intervenen 
múltiples variables, i el nostre infor-
me és un impuls més, en defensa dels 
drets ciutadans i de la justícia social. 

Des d’Oxfam Intermón diem que hi ha 
alternatives que passen per no reta-
llar serveis socials ni ajuda oficial al 
desenvolupament. Per què són coses 
que van juntes? 
La ciutadania ha acordat amb l’Estat 
que una part de la nostra contribució 
s’ha de destinar a millorar les con-
dicions de vida de les persones que 
s’enfronten a dificultats més grans, 
tant a dins com fora del nostre país. 
Però, a més del compromís ètic, això 
té un sentit econòmic, ja que con-
dueix a una major igualtat, i aquesta 
és determinant de l’estabilitat social, 
política i econòmica, necessària per 
al progrés. 

Als països on treballem també es-
tem demanant més inversió en salut 
i educació. Hi ha cap informe que de-
mostri que la inversió social és clau 
per al desenvolupament? 
Sí, Oxfam treballa des de fa molts anys 
per aconseguir l’accés universal, gra-
tuït i de qualitat a la salut i l’educació. 
En els estudis de desenvolupament, 
aquestes dues polítiques, juntament 
amb la protecció social i la seguretat 
alimentària, es reconeixen com a pi-
lars bàsics de la lluita contra la po-
bresa. Ho demostra un estudi recent-
ment publicat per Oxfam, titulat Deve-
lopment Finance and Inequality: Good 
Practice in Equador, Rwanda and Thai-
land (http://policy-practice.oxfam.
org.uk/publications/development-
finance-and-inequality-good-prac-
tice-in-ecuador-rwanda-and-thai-
land-297150). També hi ha un estudi 
de l’Organització per a la Cooperació i 
el Desenvolupament Econòmic (OECD), 
Poverty and Health in Developing  
Countries: Key Actions, que explica 
d’una manera molt concisa les rela-
cions entre salut pública i pobresa 
(www.oecd.org/health/18514159.pdf).

“Obrigado”
SAFILINA ISSA 
MOÇAMBIC

La Safilina és una de les professores 
que han rebut una beca per fer el curs 
d’ensenyament a distància per a professors 
en actiu al districte de Nangade, província 
de Cabo Delgado. De les vuit dones que s’hi 
van apuntar, tan sols la Safilina es va atrevir 
a cursar l’assignatura de matemàtiques. 
“Aquesta beca suposa per a mi una gran 
oportunitat perquè em permetrà millorar 
el meu nivell professional. Però també 
representa un gran repte, ja que mai no 
he estudiat en un institut de secundària. 
Estudiar matemàtiques és difícil però ja 
sóc a mig camí de superar el repte. Tinc 
moltes esperances posades en això i 
crec que seré un bon exemple per a les 
meves alumnes. En aquest districte avui 
dia no tenim professorat graduat. El 2015, 
quan nosaltres ho haurem aconseguit, 
Nangade disposarà de 18 professors 
llicenciats i jo en seré l’única professora 
de matemàtiques. Potser les alumnes, 
veient el meu exemple, pensaran que les 
matemàtiques no són només per als homes, 
i que també les dones som capaces de 
entendre-les”, explica.

Amb el suport de les institucions 
competents, com ara les direccions 
provincials d’Educació i Cultura o de Dona i 
Acció Social, assegurem un ensenyament 
de més qualitat amb beques per a 142 
professors (74 homes i 68 dones). A més, 
continuem garantint que més nenes 
acabin l’educació bàsica amb 200 beques, 
que a més dels estudis els cobreixen 
l’allotjament, ja que habitualment viuen en 
llocs llunyans.

ENS HO EXPLICA...  
TERESA CAVERO, RESPONSABLE D’INVESTIGACIONS
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ACCIÓ HUMANITÀRIA
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. 

PERSONES BENEFICIADES 
DE 13 PAÏSOS
Bolívia, Burkina Faso, Burundi, Equador, Etiòpia, 
Haití, Mauritània, Moçambic, Nicaragua, República 
Dominicana, Sudan del Sud, Txad i Xina.

1.246.611 

  Proporcionem serveis d’aigua, sanejament i ajuda alimentària a més de 100.000 homes i dones de Mali, refugiats en camps de 
Burkina Faso (com ara el de Mentao, a la foto), Mauritània i Níger. L’objectiu és arribar a 147.000 persones, entre les quals també hi ha les 
poblacions d’acollida que viuen als voltants dels camps. 

3
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La intervenció al Sahel ha estat la 
més important de l’exercici anterior. 
Què és el que més destacaries? Ha 
servit d’aprenentatge per al futur? 
La resposta a la crisi alimentària del 
Sahel ha suposat un gran aprenen-
tatge, tant tècnic com organitzatiu. 
Des del punt de vista tècnic, hem 
comprovat com és d’important que 
una intervenció es faci aviat, quan 
els sistemes d’alerta i les mateixes 
comunitats ens adverteixen que hi 
ha problemes d’escassetat de co-
llites i preus excessius als mercats. 
Gràcies a això hem pogut donar su-
port a més de mig milió de persones 
a Mauritània, Burkina Faso i el Txad 
i evitar que es descapitalitzin, que 
venguin els pocs mitjans de produc-
ció que tenen (com ara les terres o el 
bestiar) o que hagin de migrar. 

Quins són els principals fronts d’ac-
tuació en una emergència com la del 
Sahel? 
La nostra intervenció ha estat molt 
completa i ha combinat diverses es-
tratègies: d’una banda, la intervenció 
ràpida, que ha mitigat l’impacte de la 
crisi alimentària; d’altra banda, una 
resposta combinada d’accés a men-
jar, diners a canvi de treball, i aigua 
potable i sanejament. La diversifica-
ció de les fonts d’aliments, la creació 
d’horts i el suport a la petita rama-
deria han estat també intervencions 
importants. Aquesta acció directa, 
realitzada en col·laboració amb orga-
nitzacions locals, s’ha combinat amb 
una feina d’influència política sobre 
els governs nacionals, perquè adop-
tin mesures de prevenció de crisis, 
i sobre els donants internacionals, 
perquè assegurin que es rep l’ajuda 
necessària. 

“Barka”
SUZANNE OUEDRAOGO 
BURKINA FASO

El juny del 2012, quan els graners de les 
comunitats de Burkina Faso estaven 
buits, després d’un any de collites 
terriblement deficitàries, vam entrevistar 
Suzanne Ouedraogo, una agricultora que 
viu a Fanka, un petit poble de la regió 
Centre-Nord del país. Ens va rebre amb 
cara de preocupació i amb les galtes 
consumides per mesos de carestia. 

“Matem la gana menjant fulles i fruits 
salvatges que barregem amb una mica 
de cereals. Però no és suficient”, ens 
explicava aquesta dona de 55 anys, per 
a qui, malgrat haver viscut altres crisis 
similars, la d’aquell any estava sent 
especialment crua. Al cap de quatre 
mesos, regats per una estació de bones 
pluges, vam tornar a Fanka i la Suzanne 
ens va rebre a la seva parcel·la amb un 
somriure ben gran: “Ja hem començat a 
consumir el blat de moro i les mongetes i 
hem venut els cacauets per poder pagar 
la inscripció de l’escola dels nens”, va 
afirmar alhora que ens mostrava el sorgo 
que havia donat el seu camp. 

A Fanka, Oxfam Intermón va donar 
suport a les persones més vulnerables 
distribuint-hi llavors i tècniques per 
incrementar la productivitat dels camps. 
La Suzanne és una de les 590.000 
persones que es van beneficiar de la 
nostra intervenció al Sahel. 

Hi ha alertes sobre una possible 
sequera en aquesta zona pròxima-
ment? 
Continuem treballant a les mateixes 
zones de la intervenció amb l’objec-
tiu d’augmentar la capacitat de les 
famílies per fer front a les properes 
crisis. Malauradament, sabem que 
el canvi climàtic converteix el Sahel 
en una zona molt vulnerable, i a més 
tant la inestabilitat política de la re-
gió com els moviments especulatius 
als mercats internacionals influei-
xen d’una manera imprevisible sobre 
els preus dels aliments. Per això, 
nosaltres continuem donant suport 
a aquestes famílies perquè acon-
segueixin tenir més recursos i, així, 
puguin afrontar amb més garanties 
d’èxit el seu futur i el dels seus fills 
i filles. 

El cop d’estat de Mali va aguditzar la 
situació de la zona. Quina és la nos-
tra resposta a la crisi dels refugiats 
malians? 
A Mali treballem en col·laboració amb 
Oxfam, donant suport als desplaçats 
interns i en programes de desenvo-
lupament a llarg termini. També te-
nim presència en els tres països que 
acullen persones refugiades: Níger, 
Burkina Faso i Mauritània. En aquests 
dos últims països, Oxfam Intermón 
s’encarrega de gestionar l ’atenció 
als camps de refugiats i a les comu-
nitats que viuen al voltant, principal-
ment proporcionant-hi aigua potable 
i sanejament.

ENS HO EXPLICA... 
ROSA SALA, RESPONSABLE DE LA REGIÓ D’ÀFRICA DE L’OEST

VíDEO
En aquest vídeo, Rosa 
Sala fa balanç de la nostra 
intervenció al Sahel:
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DRETS DE LES DONES
QUÈ FEM
Lluitem perquè les dones tinguin 
el control de les seves vides, tant 
econòmicament com en l’àmbit 
polític i social. 

PERSONES BENEFICIADES  
DE 10 PAÏSOS
Brasil, Burundi, Colòmbia, Cuba, Equador, 
Guatemala, Marroc, Perú, República 
Dominicana i Txad

91.875 

  Al Marroc, fruit de la nostra voluntat de col·laborar amb organitzacions de zones rurals per arribar a les dones més desfavorides, 
acompanyem 20.000 treballadores de la maduixa de la regió de Larache amb l’objectiu que coneguin els seus drets laborals i s’organitzin 
per reclamar protecció social i treball digne. 

4
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En quins països se centra la nostra 
actuació destinada a les dones? 
Actualment, Oxfam Intermón dispo-
sa de programes específics de drets 
de les dones a diversos països de 
l’Amèrica Llatina, com ara Colòmbia, 
l ’Equador, el Perú, Nicaragua, Gua-
temala o la República Dominicana, i 
també coordinem l’eix de drets de les 
dones al Magrib. El nostre treball se 
centra especialment en programes 
de violència contra les dones i les 
nenes i en la promoció de la partici-
pació i el lideratge transformador de 
les dones. 

Quins han estat els reptes princi-
pals? 
Hem desenvolupat processos per as-
segurar el treball en equitat i igualtat 
de gènere en molts dels nostres pro-
grames, però els reptes continuen 
sent grans: capacitats insuficients, 
manca de recursos a les mateixes or-
ganitzacions, cultura poc preparada 
per adoptar un enfocament de drets 
de les dones i gènere en els progra-
mes i, a més, les actituds, pràctiques 
i creences arrelades en molts dels 
països on treballem. A la regió d’Amè-
rica Llatina, el tema del finançament 
és preocupant perquè molts donants 
s’han fet enrere. 

La crisi econòmica fa que la situació 
de les dones sigui més precària? 
En temps de crisi, es pot observar un 
descens del compromís per l’equitat 
i igualtat de gènere. El Govern espa-
nyol ha retallat un 24% el pressupost 
del 2013 en polítiques d’igualtat i de 
l’estat del benestar, un 7% en la llui-
ta contra la violència de gènere i un 

“Gracias”
YOLANDA PEREA  
COLÒMBIA

Yolanda Perea és portaveu de la 
campanya Saquen mi cuerpo de la guerra, 
que agrupa deu organitzacions de drets 
humans i de dones que reclamen la 
prevenció, sanció i reparació dels crims 
de violència sexual que s’han produït i 
es produeixen en el marc del conflicte 
colombià. El passat mes de juny, la 
Yolanda, que va ser violada quan tenia 
només 11 anys, va venir a Espanya 
per visibilitzar l’ús de les dones com a 
arma de guerra al seu país i denunciar 
la impunitat en què queden la majoria 
dels agressors. Segons una enquesta 
d’Oxfam Intermón, entre els anys 2001 i 
2009 unes 490.000 dones van ser víctimes 
d’algun tipus de violència sexual en 
zones on hi va haver conflicte armat. “Les 
dones no s’atreveixen a denunciar, se 
senten culpables i la policia, la fiscalia, 
els hospitals... fan que se sentin més 
culpables”, critica la Yolanda, que reclama 
més implicació al seu govern. 

14% en serveis socials (llei de depen-
dència, etc.). Això té un impacte clar 
en la precarització de la vida de les 
dones: si hi ha menys accés a serveis 
socials en matèria de violència, més 
grans són les càrregues de treball 
en cures que majoritàriament re- 
cauen en les dones; i no podem dei-
xar d’esmentar la precarització de 
l’ocupació, que afecta sectors labo-
rals ocupats principalment per dones 
i els treballs a temps parcial, que 
tenen impacte en les nostres quo-
tes a la Seguretat Social i pensions 
futures.

Què destacaries, de tot el que s’ha 
aconseguit? 
Estem aconseguint canvis en la vi-
da de moltes dones. A Colòmbia, 
per exemple, la campanya Saquen 
mi cuerpo de la guerra ha contribuït 
a fer avançar les investigacions re-
lacionades amb el cas de l’agressió 
sexual a la periodista Jineth Bedoya, 
que feia deu anys que estava atu-
rat a la Fiscalia. A Guatemala, es-
tem avançant en models alternatius 
d’atenció a dones indígenes víctimes 
de violència per atendre les seves 
necessitats específiques. Al Marroc, 
l’impacte que ha tingut la caravana 
de sensibilització sobre drets labo-
rals de les dones que treballen en 
els camps de maduixa ha estat molt 
positiu, com també la formació en 
sensibilització dels seus drets com 
a treballadores, cosa que els ha per-
mès canviar d’actitud i adonar-se 
que han de creure en el poder de 
canvi que tenen.

ENS HO EXPLICA...  
BELéN SOBRINO, RESPONSABLE TEMÀTICA DE DRETS DE LES DONES
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CIUTADANIA 
I BON GOVERN
QUÈ FEM
Construïm un moviment ciutadà global 
capaç d’exigir governs i empreses 
responsables i transparents, que es 
comprometin en la defensa dels drets 
bàsics de les seves poblacions. 

PERSONES BENEFICIADES  
DE 10 PAÏSOS
Bolívia, Burkina Faso, Colòmbia, Cuba, 
Guatemala, Mauritània, Nicaragua, 
República Dominicana, Tanzània i Txad

42.648 

5
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En el context actual, després del 
Moviment 15-M, la Primavera Àrab, 
etc., com estem construint una ciu-
tadania global activa? 
Com a organització, tenim un poten-
cial immens de transformació social 
amb els gairebé 1.800 voluntaris i vo-
luntàries i els més de 200.000 socis 
i donants que dia a dia col·laboren 
amb les causes que defensem per 
mitjà de les seves aportacions i del 
seu activisme als carrers, a les xar-
xes socials, en els seus cercles de 
referència i en les 38 botigues de 
comerç just que tenim a Espanya. Un 
exemple del que estem aconseguint 
és el suport en la lluita per la terra de 
les famílies camperoles desallotja-
des a la vall del Polochic (Guatemala). 
Junts hem aconseguit que el Govern 
guatemalenc hagi complert almenys 
parcialment amb el seu compromís 
de reallotjar les persones expulsa-
des de les seves terres. És tan sols 
un exemple del que podem aconse-
guir si estem units i del potencial que 
té el vincle Nord-Sud amb causes 
compartides. 

  El 2 d’abril del 2013, l’Assemblea General de les Nacions Unides va 
votar majoritàriament a favor d’un tractat que, per primera vegada, 
reguli les transferències internacionals d’armes i municions. Es tracta 
d’una decisió històrica, a la qual hem contribuït després de deu anys 
d’activisme amb la campanya Armes sota control, en col·laboració amb 
Amnistia Internacional i FundiPau, i amb un gran suport de la ciutadania 
(40.000 signatures recollides). 

“Gracias”
ROSA ELENA MORENO  
REPÚBLICA DOMINICANA

La Rosa és ebenista, tapissera i 
coordinadora de l’Asociación de Mujeres 
Técnicas (Amutec), des d’on ajuda altres 
dones perquè aprenguin un ofici i, sobretot, 
“vegin que són capaces de fer allò que 
es proposin”. A més, lluita pels drets de 
les dones, contra la violència de gènere i 
contra la pujada d’impostos: “Realment, la 
reforma fiscal ha arribat per destruir tots els 
microempresaris”, assegura aquesta dona, 
que ha hagut d’explicar als seus fills que 
per pagar-los la universitat “cal estalviar 
a la casa, bevent menys aigua, menjant 
menys, reduint la quantitat de sabó que fas 
servir...”.

Ella pertany a la plataforma Justicia Fiscal, 
un moviment social dominicà que, amb el 
suport d’Oxfam Internacional, reclama la 
distribució de la despesa en necessitats 
col·lectives. “Si nosaltres paguem impostos, 
hem de rebre alguna cosa a canvi, com ara 
tenir cobertes les medicines quan siguis 
vell...”, exigeix. Després de sis mesos de 
mobilitzacions, s’ha aconseguit crear una 
consciència col·lectiva sobre fiscalitat i el 
Govern s’ha vist obligat a ser transparent, a 
tornar a publicar l’execució pressupostària 
mensual. 

De quina manera fem arribar les nos-
tres reclamacions als òrgans de de-
cisió política? 
Les noves tecnologies ens permeten 
recaptar suports i sumar persones 
de diferents països d’una manera 
ràpida i eficaç. També apostem per 
generar opinió pública treballant 
amb els mitjans de comunicació i a 
les xarxes socials. A més, tenim un 
ampli ventall d’activitats presen-
cials que ens permeten arribar a la 
gent i compartir missatges, idees i 
propostes per canviar les coses. És 
important destacar la nostra àmplia 
experiència i capacitat tècnica per 
pressionar els interlocutors polítics 
gràcies al suport ciutadà i a la força 
que té la marca Oxfam. 

Per què és important per a una orga-
nització com la nostra que la ciuta-
dania s’impliqui i sigui activa? 
Durant aquests últims anys s’han 
produït modificacions importants, 
en el context internacional, en re-
lació amb el paper de l’Estat, de la 
ciutadania i del sector privat. Oxfam 
Intermón, juntament amb organitza-
cions locals i aliats, hem contribuït a 
generar canvis per avançar cap a una 
ciutadania més activa, estats més 
eficaços i un sector privat més res-
ponsable, conscients que aquests 
són els tres elements clau per acon-
seguir la redistribució del poder, les 
oportunitats i els béns; i, amb això, 
aconseguir superar el principal pro-
blema del nostre temps: la inequitat.

ENS HO EXPLICA...  
NEREA BASTERRA, RESPONSABLE DE L’ÀREA DE CIUTADANIA I PARTICIPACIÓ
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INFORME  
ECONÒMIC

MEMÒRIA 2012-2013

LES NOSTRES XIFRES, AL DETALL

L’exercici 2012-2013 presenta un resultat 
comptable positiu de 2,3 milions d’euros. 
D’aquest import, hem destinat 571.000 eu-
ros a reconstituir reserves de la fundació, 
minvades pel dèficit d’exercicis anteriors. 
La resta s’ha assignat a activitats ja com-
promeses de cooperació i de captació de 
fons, que per prudència en l’ús dels fons 
hem ajornat a l’exercici 2013-2014. 

Els ingressos que hem tingut durant aquest 
exercici han augmentat en comparació amb 
l’anterior, bàsicament gràcies als recursos 
provinents de la Unió Europea, els organis-
mes multilaterals i els afiliats d’Oxfam. En 
canvi, el finançament del Govern espanyol 
i de les administracions autonòmiques i 
locals, en conjunt, s’ha reduït de manera 
substancial, seguint la tendència dels úl-
tims dos anys en l’ajuda oficial al desen-
volupament. D’altra banda, els ingressos 
privats es contenen i es mantenen dins 
del previst.

Hem destinat més fons que en l’exercici 
anterior a les nostres activitats missio-
nals, especialment a resposta humanitària, 
i hem reduït les despeses d’administració. 
No obstant això, la situació de crisi que 
persisteix a Espanya ens feia preveure un 
resultat negatiu per a l’exercici 2013-2014 
per una projecció a la baixa dels ingressos 
i la finalització de les mesures d’ajust de la 
massa salarial aprovades dos anys enrere. 
Atès que la nostra voluntat és destinar la 
major part dels nostres fons a actuacions 
finalistes (missionals), ens hem vist obli-
gats a implantar novament mesures de 
reducció de costos salarials, necessàries 
per garantir la solvència i viabilitat d’Oxfam 
Intermón a mitjà termini i aconseguir el 
màxim d’impacte possible sobre la nostra 
missió. 

EXERCICI 2012-2013
Comprèn el període de l’1 d’abril del 2012 al 31 de març del 2013.

TANCAMENT EXERCICI 2012-2013 (EN EUROS) 

INGRESSOS 2012-2013

Ingressos privats 52.485.239

Socis i donants (particulars i institucions) 33.788.243

Emergències 2.825.422

Herències i llegats 1.241.677

Comerç just i editorial 5.342.357

Aportacions d’altres Oxfam 7.944.000

Altres ingressos 1.343.541

Ingressos públics 30.507.505

Govern espanyol 7.592.065

Unió Europea 13.953.122

Administracions autonòmiques i locals 4.114.580

Organismes multilaterals 4.831.458

Govern andorrà 16.280

Total ingressos 82.992.744

 

DESPESES 2012-2013

Programes d’actuació 69.557.499

Cooperació internacional 57.148.423

Projectes de desenvolupament 30.293.137

Acció humanitària 26.855.285

Campanyes de sensibilització i educació 7.173.758

Comerç just i editorial 5.235.319

Administració i captació de fons 11.552.506

Administració 4.314.993

Captació de fons 7.237.514

Provisions per a insolvències -482.780

Total despeses 80.627.226

RESULTAT EXERCICI 2.365.518
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A Oxfam Intermón volem ser transparents pel 
que fa a les nostres polítiques, les nostres 
actuacions i els nostres pressupostos. Per 
això, ens sotmetem a diferents instruments 
de control i subscrivim codis que ens obli-
guen a treballar amb eficàcia i eficiència 
per aconseguir la nostra missió, a oferir uns 
comptes clars i a aconseguir el màxim d’im-
pacte perquè totes les persones puguin exer-
cir els seus drets i gaudir d’una vida digna. 

La nostra feina se sotmet a controls regu-
larment. Per començar, per la nostra con-
dició de fundació amb seu social a Barce-
lona, rendim comptes davant el Protectorat 
de Fundacions de la Generalitat de Catalu-
nya. A més, ens sotmetem a una auditoria 

COM OBTENIM ELS INGRESSOS

PRIVATS PER LÍNIES D’ACTUACIÓ

PÚBLICS PER EIXOS ESTRATÈGICS

COM DISTRIBUÏM ELS FONS

externa anual, realitzada per Alcain y Riba 
Auditores (que es pot consultar íntegra-
ment al nostre web).

D’altra banda, com a receptors de fons 
públics, estem subjectes a la llei de sub-
vencions i al control de les administra- 
cions públiques nacionals i internacionals 
que concedeixen ajudes. Així, per exem-
ple, hem estat auditats tant per la Unió 
Europea com per l ’Agència Espanyola de 
la Cooperació Internacional per al Desen-
volupament. Així mateix, els principals do-
nants privats, com és el cas de les grans 
caixes d’estalvis, ens demanen rendicions 
de comptes periòdicament i, de vegades, 
visitar els projectes directament.

A tot això cal afegir l’auditoria de transpa-
rència i bon govern impulsada per la Co-
ordinadora d’ONG per al Desenvolupament 
Espanya (CONGDE), a la qual també ens sot-
metem (es pot consultar a la página http://
webtransparencia.coordinadoraongd.org), 
i l’anàlisi biennal de la nostra activitat que 
realitza la Fundación Lealtad (que es pot 
consultar al web www.fundacionlealtad.org).

GARANTIES DE TRANSPARÈNCIA I BONES PRÀCTIQUES

Si vols conèixer a fons què hem aconseguit, entra a www.OxfamIntermon.org/ca/qui-som/comptes-clars/rendint-
comptes o descarrega’t la memòria a www.OxfamIntermon.org/ca/informat/publicacions/memoria-anual

37% 14%

63%
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PÚBLICS

ADMINISTRACIÓ 
I CAPTACIÓ DE 
FONS

PRIVATS 
PROGRAMES 
D’ACTUACIÓ

Socis i donants
Herències i llegats
Emergències 
Comerç just i editorial 
Aportacions d’altres Oxfam
Altres ingressos

Projectes de desenvolupament
Acció humanitària
Campanyes de sensibilització 
i educació
Comerç just i editorial

Organismes multilaterals
Unió Europea
Govern espanyol
Administracions 
autonòmiques i locals

Justícia econòmica
Serveis socials bàsics
Acció humanitària
Drets de les dones
Ciutadania i governabilitat
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“El mercat em va canviar la vida. Perquè 
abans jo treballava moltíssim per tirar 
endavant. I ara estic més tranquil·la. 
Em sento més còmoda. Dormo bé, puc 
descansar molt bé. Perquè és molt dura 
la vida, quan un és pobre, almenys.”
 
ÉLIDA ESPÍNOLA, CAMPEROLA QUE VEN ELS SEUS 
PRODUCTES EN UN MERCAT DE SAN PEDRO (PARAGUAI) 
IMPULSAT DES D’OXFAM INTERMÓN PER DONAR SUPORT 
A LES DONES 

CANVIEM VIDES  
QUE CANVIEN VIDES
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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.
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SÍRIA

VIDES A 
L’EXILI

MEMÒRIA 2012-2013

QUÈ HEM 
ACONSEGUITBURKINA FASO 

ALIMENTS 

AMB PODER 

INCLOU 

NOVETATS DE 

COMERÇ JUST  

PER AL NADAL
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