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carta de la directora

Una altra felicitat per 
a tothom és possible

Benvolguts amics i amigues, 

No cal que us digui que Haití ens ha ocupat la ment 
i el cor aquestes últimes setmanes. Perquè us en 
feu una idea, aquesta és l’emergència més greu que 
hem afrontat en els nostres 50 anys d’història. El 
drama d’Haití el va provocar un terratrèmol, però no 
ens enganyem, també és el resultat de la pobresa 
extrema, la inestabilitat política, la manca d’infraes-
tructures i la indiferència que ha mostrat, fins ara, 
la comunitat internacional envers el país més pobre 
d’Amèrica. Nosaltres som allà des de 1994, així com 
en molts altres països del Sud, treballant per reduir 
la vulnerabilitat de les persones més pobres; quan 
són el centre de totes les mirades, però també quan 
els periodistes han marxat. 

De tota manera, no podem oblidar el context de crisi 
econòmica i financera que vivim mundialment. Per 
això, el resum de les activitats de l’exercici 2008-
2009, que us presentem tot seguit, té un gust 
agredolç. Per a nosaltres, la crisi suposa un doble 
repte: en un moment en què els països del Sud on 
treballem necessiten més que mai el nostre suport, 
la possibilitat d’aconseguir els fons necessaris és, 
cada vegada, més incerta. 

Respecte a l’exercici anterior, hem afrontat una dis-
minució d’ingressos d’un 9% deguda, en gran part, a 
la reducció conjuntural de fons públics i privats. 

Aquesta situació ens ha fet reaccionar i prendre 
mesures que permetessin mantenir els compromi-
sos assumits i la qualitat del nostre treball. Per això, 
a més de ser molt més exigents en la contenció i 
la reducció de despeses, hem hagut d’amortitzar 
set llocs de treball i revisar el nostre marc geogràfic 
d’actuació.

Ens dóna força i esperança comprovar que la soli-
daritat dels nostres socis i sòcies és ferma i com-
promesa, fins i tot en moments com aquest, de 
temptació cap al replegament individual. També 
hem fet avanços importants en els nostres quatre 
àmbits de treball –que destaquem en les pàgines 
següents– i que han beneficiat més d’un milió i mig 
de persones.

Crec sincerament que la crisi pot ser una oportuni-
tat per avançar cap a una societat més equitativa. 
Una societat que no estigui basada en l’acumulació 
i l’egoisme, sinó a construir plegats, a compartir, en 
la il·lusió. Una altra felicitat per a tothom és possi-
ble. I per això seguirem lluitant contra la pobresa i 
la injustícia.

Gràcies!

Ariane Arpa 
Directora general d’Intermón Oxfam

Crec sincerament que la crisi 
pot ser una oportunitat per 
avançar cap a una societat 
més equitativa

P.D. El resum de la memòria que tens a les mans és una mostra de la nostra voluntat d’informar amb austeritat. 
Si vols la informació completa, pots baixar-la de la nostra web: www.IntermonOxfam.org/rendintcomptes
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Promovem l’accés d’homes 
i dones a uns ingressos que 

els permetin tenir una alimentació 
sana i una vida digna.

Treballem perquè totes 
les persones tinguin dret a 

educació, sanitat i aigua potable, 
gratuïts i de qualitat.

Mirem de protegir i assistir les 
persones afectades per un 

desastre natural o un conflicte; 
abans, durant i després 

de la catàstrofe.

Lluitem perquè les dones tinguin 
el control de les seves pròpies 
vides, tant a nivell econòmic 

com polític i social.

Construïm un moviment ciutadà 
global capaç d’exigir justícia, 

a governs i empreses, i el lliure 
exercici dels seus drets.

Intermón Oxfam som persones que lluitem, amb i per a les poblacions 
desafavorides i com a part d’un ampli moviment global, 
amb l’objectiu d’eradicar la injustícia i la pobresa, i per aconseguir 
que tots els éssers humans puguin exercir plenament els seus drets 
i gaudir d’una vida digna.

infografia_CAT_triptico.pdf   1/2/10   12:17:09



Justícia econòmica 
La crisi financera i econòmica, 
així com el canvi climàtic, ha 
repercutit especialment en les 
persones pobres dels països del 
Sud. La FAO adverteix que ja hi 
ha més de 1.000 milions de per-
sones que passen fam al món. 
Per contribuir a pal·liar aquesta 
situació, des d’Intermón Oxfam 
hem implementat 34 programes 
per aconseguir mitjans de vida 
sostenibles, canvis en polítiques 
agrícoles i l’enfortiment d’organit-
zacions camperoles a 20 països. 
Així mateix, col·laborem amb 108 
grups productors als qui comprem 
comerç just i els quals, gràcies a 
això, poden tenir una vida digna.

A Espanya, també hem desenvo-
lupat un intens treball d’incidència 
política, reforçat per la publicació 
de 17 informes. Destaquem la nos-
tra participació en la Reunió d’Alt 
Nivell sobre Seguretat Alimentària 
(RANSA), que va celebrar l’ONU a 
Madrid el gener del 2009, acom-
panyada d’actes de carrer a 21 
ciutats per exigir més eficàcia i 
menys burocràcia contra la fam. 
Paral·lelament, hem demanat una 
reducció eficaç i equitativa de les 
emissions de CO2, alhora que exi-
gim als causants del canvi climàtic 
una transferència sistemàtica de re-
cursos cap als països més afectats 
(que són els que tenen menys re-
cursos) perquè es puguin adaptar 
a l’escalfament global. “Per mi, ser dona suposa cuidar 

el meu territori, el meu cos, la 
meva família. I la meva família 
no solament és el meu marit 
i els meus dos fills, sinó les 
126.000 dones que formen part 
de Femucarinap, amb les quals 
lluitem cada dia per defensar les 
nostres terres, aigua i llavors”, 
assegura contundentment 
Lourdes, presidenta d’aquesta 
organització amb la qual 
treballem. “Les dones camperoles 
tenim un paper fonamental en 
la societat: garantir la seguretat 
alimentària, una responsabilitat 
que ens obliga a lluitar contra 
els polítics que donen prioritat 
als biocombustibles, encara que 
això signifiqui enviar la petita 
agricultura a l’extrema pobresa, o 
que permeten l’entrada de llavors 
transgèniques que posen en risc 
la fertilitat de la terra”, explica.

LOurdes Huanca,  
deL Perú

“Un infant que no 
s’alimenta bé no pot 
aprendre a l’escola 
perquè s’adorm” 
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Serveis  
socials bàsics
Hem millorat l’accés a educació 
de qualitat, aigua potable i siste-
mes de sanejament de més de 
200.000 persones. La provisió 
de béns i serveis s’ha completat 
amb accions de sensibilització, 
mobilització social, creació de 
xarxes i incidència política. Volem 
que la comunitat local participi 
activament en totes les nostres 
intervencions. Perquè és el seu 
dret i perquè, en sentir-les com 
a pròpies, lluitaran perquè durin 
en el temps. 

En concret, hem desenvolupat 
programes d’educació a Ango-
la, Burkina Faso, Moçambic, el 
Sudan i l’Índia. Construïm equi-
paments, comprem material 
didàctic, millorem la formació 
de mestres (homes i dones), i 

sensibilitzem perquè més nenes 
vagin a l’escola. A Espanya, hem 
liderat l’equip d’incidència de la 
coalició espanyola de la Campa-
nya Mundial per l’Educació, les 
reivindicacions de la qual han 
estat recollides àmpliament pel 
Pla Director de la Cooperació Es-
panyola (2009-2012). També el 
Festival de Curts Actua de 2009 
va abordar la problemàtica de 
l’accés a l’educació amb projec-
cions a 30 ciutats espanyoles. 

Per una altra banda, hem im-
plementat programes d’aigua i 
sanejament a Haití i Etiòpia, on 
hem contribuït a reduir el temps 
destinat per les dones a la recer-
ca i transport d’aigua, passant de 
2-5 hores a 20 minuts. 

“Treballem per donar poder a les 
persones, siguin homes o dones”, 
assegura la responsable del 
Centre Polivalent de Formació 
Beoog Yinga. Els seus alumnes 
–adolescents que no han pogut 
anar a escola o l’han deixat– 
reben educació bàsica i formació 
professional que els permetrà 
guanyar-se la vida en el futur.

ZamPaLIgré Kabré  
de burKIna FasO

“Els estudiants 
surten d’aquí amb 
un projecte de vida”
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ciudadanía y gob.

derechos de las muj.

acción humanitaria

1

Un programa és un conjunt de projectes 
que persegueix generar canvis sostenibles 
en la vida de les persones perquè puguin 
exercir els seus drets. Els diferents 
projectes s’articulen generant resultats 
superiors a la suma individual que 
cadascun aconseguiria per separat.

També gestionem amb impacte regional: a l’Àfrica 2 programes i 
1 projecte, i a Amèrica 4 programes i 6 projectes.

 àfrIca amèrIca àsIa tOtal

justícIa ecOnòmIca
nre. de prOjectes Independents 15 7 1 23
nre. de prOgrames (ProjEctES quE El comPonEn) 13 (68) 16 (112) 2 (10) 31 (190)

serveIs sOcIals bàsIcs
nre. de prOjectes Independents – 5 – 5
nre. de prOgrames (ProjEctES quE El comPonEn) 5 (40) – 1 (1) 6 (41)

accIó humanItàrIa
nre. de prOjectes Independents – 1 – 1
nre. de prOgrames (ProjEctES quE El comPonEn) 19 (36) 11 (19) 2 (4) 32 (59)

drets de les dOnes
nre. de prOjectes Independents 8 1 – 9
nre. de prOgrames (ProjEctES quE El comPonEn) 3 (14) 6 (27) – 9 (41)

cIutadanIa I gOvernabIlItat
nre. de prOjectes Independents 1 8 5 14
nre. de prOgrames (ProjEctES quE El comPonEn) 5 (14) 11 (51) – 16 (65)

cOmerç just
nre. d’OrganItzacIOns 27 45 36 108

tOtal de païsOs 17 15 12 44

On treballem

justícia econòmica  
Serveis socials bàsics   

acció humanitària   

Drets de les dones    
ciutadania i governabilitat  
comerç just  
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comercio justo

ciudadanía y gob.

derechos de las muj.

acción humanitaria

1

Membres d’Oxfam Internacional
Intermón Oxfam (Espanya) 1956
Oxfam Alemania 1995
Oxfam Amèrica (EUA) 1970
Oxfam Austràlia 1953
Oxfam Bèlgica 1963
Oxfam Canadà 1963
Oxfam França - Agir Ici 1988

Oficines d’incidencia política d’Oxfam Internacional a Washington, Nova 
York, Brusel·les, Ginebra i Brasília, i de campanyes a Brasil i Itàlia.

Membres observadors: Oxfam Índia i Oxfam Japó.

Organitzacions vinculades amb Oxfam Internacional: Ucodep (Itàlia).

Junts treballem a més de 100 països.

Oxfam Gran Bretanya 1942
Oxfam Hong Kong 1975
Oxfam Irlanda 1998
Oxfam Mèxic 1996
Oxfam Novib (Països Baixos) 1956
Oxfam Nova Zelanda 1991
Oxfam Quebec (Canadà) 1973

La reproducció del mapa correspon a la projecció de Peters.  
Mostra els països en proporció a les seves mides relatives, segons àrees iguals.



Acció 
humanitària
El panorama internacional és de-
solador: s’agreugen els desastres 
lligats al canvi climàtic; continuen 
els conflictes crònics a Somàlia, 
República Democràtica del Con-
go, Palestina o Darfur (Sudan); i 
s’incrementen les crisis alimentà-
ries. En aquest context, el nostre 
treball en acció humanitària ha 
crescut exponencialment: hem 
respost a 5 emergències, a ban-
da d’implementar 2 projectes de 
rehabilitació postemergència i 13 
de reducció de riscs. En total, 
hem atès 334.319 persones i ens 
hem posicionat com una ONG de 
referència en temes d’aigua, higi-
ene i sanejament. 

Al mateix temps, pressionem po-
lítics espanyols i governs del Sud 

perquè compleixin amb la seva 
responsabilitat de protegir civils 
atrapats en conflictes armats. 
Fruit d’això, hem contribuït que 
el Govern espanyol incorpori la 
Responsabilitat de Protegir en 
documents clau de la seva po-
lítica exterior i que s’aprovi una 
Proposició no de llei sobre la 
qüestió. Al mateix temps, hem 
ajudat a fer possible que la veu 
de la població civil més vulnera-
ble dels països immersos en con-
flictes arribi als seus governs i a 
la comunitat internacional. Final-
ment, amb la campanya conjunta 
Armes sota control, hem contri-
buït que el Tractat Internacional 
de Comerç d’Armes rebi un ampli 
suport de l’ONU, amb el vot a fa-
vor de 147 països.

L’agost de 2008 es va declarar 
una epidèmia de còlera a 
Cuamba, al nord del país. 
Les inundacions del març 
de 2009 i altres factors, 
com l’escassa educació en 
higiene de la població, van 
intensificar el risc de contagi. 
Per fer front a aquesta situació, 
vam rehabilitar els punts de 
distribució d’aigua de la zona 
afectada, vam construir 34 
latrines públiques i més de 
500 latrines familiars i vam 
repartir kits d’higiene, a part 
d’impulsar diferents activitats 
de sensibilització. “Rentar-se 
les mans amb sabó sembla una 
ximpleria però pot salvar vides”, 
és una de les conclusions del 
curs al qual va assistir la dona 
de la foto, una de les 30.000 
persones beneficiàries d’aquesta 
intervenció. 

aLumna d’un  
curs Per a La  
PrevencIó deL  
còLera, de mOçambIc

“Millorar les 
pràctiques d’higiene 
salva vides”
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Drets de  
les dones
Tres cinquenes parts de les per-
sones més pobres del món són 
dones i nenes. Dues terceres 
parts dels analfabets són dones 
i el 70% dels infants que no as-
sisteixen a l’escola són nenes. La 
meitat de la població femenina 
adulta ha patit violència en mans 
dels seus companys. Són xifres 
del Fons de Població de l’ONU 
(2008) que ens confirmen que 
no solament hem de continuar 
defensant els drets de les dones, 
sinó que la perspectiva de gènere 
ha d’impregnar, de manera trans-
versal, totes i cadascuna de les 
nostres intervencions: des dels 
projectes de desenvolupament 
i acció humanitària, passant per 
les nostres campanyes, les com-
pres a grups productors de co-

merç just o el llenguatge que fem 
servir en els nostres textos.

Hem incrementat a nou els paï-
sos on lluitem, a través de progra-
mes específics, perquè les dones 
guanyin control sobre les seves 
pròpies vides, els seus drets si-
guin reconeguts i participin en la 
presa de decisions. Volem assolir 
canvis en polítiques, però també 
en idees i creences. Un exemple 
il·lustratiu: a moltes comunitats 
africanes, intentem trencar amb 
la tradició que estableix que les 
dones no poden ser propietàri-
es de la terra. En total, el nostre 
programa Drets de les Dones ha 
beneficiat més de 70.000 perso-
nes, el 15% homes. 

Víctima de tortures i abusos 
sexuals pels paramilitars, 
aquesta periodista del diari El 
Tiempo, un dels més importants 
del país, es va desplaçar a 
Espanya per promoure la 
presentació del nostre informe 
La violencia sexual en Colombia: 
un arma de guerra. “Prendre 
la decisió de venir a despullar 
l’ànima va ser molt difícil. La 
gent creu que una agressió 
sexual és com una bufetada, 
que l’endemà es passa. No és 
així, hem de conviure amb això 
cada dia. Jo tinc la possibilitat 
de ser aquí i parlar, però pensin 
en aquestes dones de les zones 
rurals, indígenes, camperoles 
o afrocolombianes marcades, 
que no poden sortir al carrer i 
que són invisibles. Avui jo estic 
parlant per elles, pels milers 
de dones que han patit abusos 
i agressions a Colòmbia, que 
esperen que algun dia es faci 
justícia.”

jInetH bedOya,  
de cOLòmbIa

“Avui estic  
parlant per elles” 
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Ciutadania i 
governabilitat
Un altre dels nostres objectius és 
avançar cap a una ciutadania més 
activa, estats més eficaços i empre-
ses més responsables. A Intermón 
Oxfam impulsem un nou model de 
ciutadania global en el qual totes 
les persones siguin conscients de 
la seva pertinença a una comuni-
tat local i global, al mateix temps, 
i es comprometin activament en 
la consecució d’un món més just 
i sostenible.  

Per contribuir a la construcció 
d’aquesta ciutadania, hem donat 
suport a organitzacions socials 
de 13 països del Sud en la seva 
lluita per aconseguir polítiques i 
lleis favorables als exclosos. D’altra 
banda, a Espanya, eduquem per 

a una ciutadania global (ja s’han 
inscrit 2.021 centres escolars i 
2.056 docents, a títol personal, al 
nostre programa) i promovem la 
mobilització social, sobretot entre 
els joves, a través de la nostra web 
DaleLaVueltaAlMundo.org. A més a 
més, hem publicat 62 nous llibres 
que conviden a la reflexió crítica. Fi-
nalment, per aconseguir un sector 
privat responsable, al maig vam tor-
nar a reclamar a Repsol YPF més 
transparència i l’aplicació eficaç de 
la Política de Pobles Indígenes, a 
la qual s’havia compromès. També 
hem promogut una nova Proposi-
ció no de llei sobre transparència 
en la indústria extractiva, aprovada 
recentment.

“Cal ser optimistes”, assegura 
aquest jove activista que va 
viatjar, al costat de 15 més, a 
la cimera sobre canvi climàtic 
de Poznan (Polònia) a finals de 
2008. “Allà vaig poder constatar 
que som molts els que cridem 
amb força, i de forma pacífica, 
que l’escalfament global és 
injust. Els líders polítics no ens 
poden ignorar”, continua. Com 
ell, cada dia són més els joves 
que col·laboren activament 
i de manera voluntària amb 
Intermón Oxfam, difonent les 
nostres campanyes i recollint 
signatures per aconseguir unes 
polítiques que lluitin, de debò, 
contra la injustícia i la pobresa. 

juan LasaLa,  
de esPanya

“No podem  
deixar-nos portar 
pel desànim” 
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Qui som? 241.240 socis i donants. 75.360 col·laboradors de 
les nostres campanyes. 15.537 participants en Connectant Mons. 
66.623 persones que han comprat els nostres llibres. 260.254 
consumidors de comerç just. 1.895 voluntaris que, de manera 
estable, formen l’equip al costat de 971 persones contractades 
(455 a Espanya i 516 a països del Sud). Més de 3.786 voluntaris 
que contribueixen a organitzar 
Un Dia per a l’Esperança i altres 
activitats públiques. 284 orga-
nitzacions locals del Sud amb 
què treballem. 108 organitza-
cions de comerç just a les quals 
comprem productes.

CONSEll DE DIRECCIÓ
Ariane Arpa, directora general
Anna Sentís, directora de Planificació, Qualitat  
i Responsabilitat Social
Marta Arias, directora de Campanyes i Estudis. 
Actualment, Irene Milleiro
Santi Bolíbar, director Territorial
Franc Cortada, director de Cooperació Internacional 
Pilar Porta, directora de Comunicació i Màrqueting
Laura Sáenz, directora de Recursos Humans
Rafael Sanchís, director de Comerç Just

PATRONAT
President: Josep Miralles
Secretari: Xavier Pérez Farguell
Tresorer: Ramon Casals
Vocals: José Antonio Alonso, Bartomeu Amat, 
Esther Colmenarejo, María Luisa de la Puente, 
Cipriano Díaz, Cristina Manzanedo, Luis 
Marteles, Fernando Motas, Jorge Rosell, José 
María Tomás, Xavier Torra, Oriol Tuñí

On som?
A Espanya…
El 30 de juny de 2009, comptàvem amb 7 
seus, 42 comitès i 48 botigues de comerç 
just, des d’on canalitzem la solidaritat de tots 
els nostres col·laboradors, i de la societat en 
general, cap a les persones més pobres. 

A la resta del món…
Tenim oficines a 16 països a través de les 
quals desenvolupem de més a prop la nostra 
feina en el terreny.

Més informació a:

www.IntermonOxfam.org/rendintcomptes
902 330 331
info@IntermonOxfam.org

18%

66%

16%

Personal contractat  
a Espanya

Personal contractat  
a països del Sud

Voluntariat

l’EQUIP D’INTERMÓN 
OxfAM 
a juny 2009



Informe econòmic
Gràcies a la confiança dipositada en Intermón Oxfam, des de l’1 de juliol de  
2008 fins al 30 de juny de 2009 hem pogut gestionar més de 72 milions d’euros.  
El 66% dels ingressos són d’origen privat, és a dir, fruit de donacions, herències i 
llegats, vendes i ingressos financers. El 34% restant prové d’entitats públiques,  
i en destaquen les aportacions de les administracions autonòmiques i locals.

Ingressos
INGRESSOS PRIVATS  48.056

4	Socis i donants  36.077
4	Donatius per a emergències  2.023
4	Vendes de comerç just, editorial  
 i ingressos financers  8.997
4	Herències i llegats  959

INGRESSOS PÚBLICS  24.267

4	Govern espanyol  6.367
4	Unió Europea  5.317
4	Administracions autonòmiques  
 i locals  9.702
4	Agències de cooperació  
 internacionals  2.881 

TOTAL INGRESSOS  72.323

Despeses
PROGRAMES D’ACTUACIÓ  62.188 

4Cooperació internacional  44.536
Projectes de desenvolupament  23.432

Acció humanitària  11.555

Gestió tècnica, seguiment sobre  
el terreny i avaluació  9.549

4Campanyes de sensibilització  
 i educació  8.625
4Comerç just i editorial  9.027

ADMINISTRACIÓ I CAPTACIÓ  
DE FONS  10.213

TOTAL DESPESES  72.401

Resultat -79
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(en milers d’euros)


