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Ara, com a empresa, teniu l’oportunitat d’invertir la 
situació de milers de persones i d’ajudar-les a sortir 
de la pobresa.

Col·laborant amb el Programa Inversió, els donareu 
l’oportunitat d’impulsar petits negocis amb què 
millorar les seves vides i les del seu entorn, es 
reduiran les desigualtats i contribuireu a posar fi a la 
pobresa. Ajudareu persones que, com vosaltres, van 
decidir emprendre un negoci per aconseguir un futur 
millor per a les seves famílies i la seva comunitat.

QUE INVERTIR EN LES PERSONES

PERQUÈ NO HI HA MILLOR 

inversió

Invertir significa, per definició, “alterar 
l’ordre, la direcció o el sentit d’alguna 
cosa.” 
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A Burkina Faso un grup de dones productores d’arròs són 
propietàries de l’empresa GIP/RIZ. La cooperativa va néixer per la 
necessitat de tractar l’arròs local amb l’objectiu d’augmentar-ne 
el valor i lluitar contra la dependència de l’arròs importat. 

Des d’Oxfam Intermón oferim suport a aquestes dones per tal que 
tinguin un mitjà de vida amb el qual assegurar ingressos estables 
per a elles i per a les seves famílies, generar ocupació entre la 
població femenina i lluitar contra la desigualtat i la pobresa.

L’ARRÒS COM A MITJÀ 
PER REVERTIR LA POBRESA

“Oxfam Intermón ens ajuda a comercialitzar 
el nostre producte, a promocionar el nostre 
arròs. El programa ens pot ajudar a sortir de 
la pobresa.”

BURKINA FASO

A Bolívia un grup de piscicultors van impulsar la creació d’ACUAPEZ. Una 
empresa que va néixer amb l’objectiu de sumar forces i així, superar les 
dificultats per tenir accés a un aliment de qualitat per als peixos de la 
piscifactoria del departament de Santa Cruz. 

Des d’Oxfam Intermón, els donem suport en la creació i la consolidació de 
la producció de pinso de millor qualitat per tal que aconsegueixin un preu 
més competitiu i puguin potenciar el comerç i l’economia local mitjançant 
la creació de nous negocis, com el restaurant d’Ana Aguilera. 

ELS PEIXOS COM A MITJÀ 
PER SUPERAR LES DESIGUALTATS 

Quan era mestressa de casa no teníem 
diners ni per a olles; ara tenim un petit 
restaurant amb què ens guanyem la 
vida i podem mantenir la família gràcies 
a poder oferir peix de millor qualitat.”

ANA AGUILERA
De mestressa de 
casa a emprenedora 
d’un restaurant

BOLíVIA

Lucienne OUEDRAOGO 
De productora d’arròs a 
gestora a GIP/RIZ
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FEU UNA 
DE LES MILLORS 
INVERSIONS 
DE LA VOSTRA 
VIDA
Més de 200 empreses ja formen part del Programa Inversió. Col·laboren 
perquè altres famílies tinguin un mitjà de vida amb el qual sortir de la 
pobresa emprenent un negoci rural. Alhora que fan ressò del programa, 
per exemple en els seus perfils de les xarxes socials.

“Gràcies al Programa Inversió hem afegit un valor 
diferencial al nostre negoci i el mostrem amb 
orgull. Perquè ajudar a invertir la situació de 
pobresa en el món diu molt de les persones que 
formen aquest equip.”

Melchor Balaguer 
Director financer de EnAlquiler.com

Amb una petita contribució al mes, ajudareu negocis que lluiten 
cada dia PER SORTIR DE LA SITUACIÓ DE POBRESA EN QUÈ ES TROBEN 

Amb 300 €/mes 
impartirem formació a 60 dones perquè puguin emprendre nous negocis rurals i ajudar 
a les seves famílies i la seva comunitat. 

Amb 200 €/mes  
impartirem formació a 40 dones.

Amb 100 €/mes  
impartirem formació a 20 dones. 



Orgullosos de col·laborar 
amb el Programa Inversió
Col·laborem per invertir la situació de pobresa
de milers de persones amb el Programa Inversió
d’Oxfam Intermón. Més informació a 
www.OxfamIntermon.org/ProgramaInversio

Invertireu la situació de milers de 
persones que viuen en la pobresa 
col·laborant amb petits negocis. Això 
serà motiu d’orgull per a tots els 
integrants de l’empresa. A més a més, 
millorarà la vostra imatge corporativa i us 
posicionareu com a negoci solidari amb 
un valor afegit que mostrarà la qualitat 
humana de la vostra empresa.

Per donar a conèixer l’acció social del 
vostre negoci, us proporcionem els 
següents materials de comunicació:

Posicionar-se com a negoci 
amb Responsabilitat Social 
Corporativa

En què 
beneficia 
a LA 
VOSTRA 
empresa?

• Adhesiu identificador
Perquè identifiqueu la vostra empresa com a negoci 
col·laborador.

• Logotip Inversió 
Perquè pugueu utilitzar-lo en els vostres materials de 
comunicació, xarxes socials, correus electrònics, web...

• Menció de la vostra empresa al web 
d’Oxfam Intermón  
El nostre web rep més de 200.000 visites mensuals.

• Informació sobre negocis rurals 
 als quals donem suport

Us proporcionarem històries que podreu compartir 
a les vostres xarxes socials, i també informes de 
seguiment dels negocis als quals doneu suport.

• Certificat de col·laboració 
Que certifica la vostra col·laboració amb el Programa.





Per a més informació, no dubteu a contactar amb:

Itxaso Ferreras
Responsable del Programa Inversió

www.OxfamIntermon.org/ProgramaInversio
Iferreras@OxfamIntermon.org
932 147 502


