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carta de la directora

Solidaritat en 
temps difícils

Benvolguts amics i amigues, 

Aquesta és la segona memòria que presento des que 
la crisi financera es va desencadenar el 2008, i no 
descobreixo res de nou en repetir-vos que durs que 
són aquests temps per a tothom. A l’Àfrica, l’Amèrica 
Llatina i l’Àsia la desocupació, les retallades socials i 
l’absència d’oportunitats afecten aquells llocs on l’esca-
lada del preu dels aliments ja havia provocat una crisi. 
D’altra banda, en l’actual context, cada vegada ens re-
sulta més difícil recaptar els recursos que necessitem 
per mantenir els nostres programes. 

Així que abans que res hem d’agrair l’esforç que feu. 
Som molt conscients de les dificultats que viuen moltes 
famílies al nostre país i en aquests moments valorem, 
especialment, la vostra solidaritat. 

Gràcies a aquesta, hem donat suport a més de dos 
milions i mig de persones durant l’últim any. Només 
a Haití, on un devastador terratrèmol ha provocat la 
tragèdia humanitària més gran de la seva història, hem 
atès prop de 70.000 persones. Hem fet un esforç de 
gran envergadura, centrat a atendre la necessitat d’ai-
gua, sanejament i higiene. 

Haití constitueix un exemple de tot el que pot oferir el 
treball conjunt dels 14 afiliats a Oxfam. Aquest exercici 
ha estat important en la maduració de la nostra confe-

deració. S’engega el procés d’integració sobre el terreny 
que conduirà a una estratègia i gestió conjuntes. Així 
millorarem l’eficàcia i l’impacte de les nostres actua-
cions, i enfortirem el projecte d’una gran ONG global 
que pugui afrontar els grans reptes de la pobresa, la 
desigualtat i la sostenibilitat.

Una de les conseqüències d’aquesta integració és que 
el nostre nou calendari operatiu passa de juliol-juny a 
abril-març, motiu pel qual, excepcionalment, aquesta 
memòria recull un exercici de 9 mesos. 

Vivim temps incerts, en els quals volem conservar el 
suport dels nostres donants i millorar l’eficàcia i l’abast 
del nostre treball. L’existència d’organitzacions socials 
fortes i independents és una part fonamental d’una 
globalització més justa, però també d’una societat es-
panyola més digna i decent. Precisament perquè es 
tracta d’una crisi que té víctimes i culpables, seria un 
error plantejar les respostes com un conflicte entre la 
pobresa pròpia i l’aliena. Cada una de les peces que 
constitueixen la nostra maquinària –persones assala-
riades, voluntàries, sòcies i donants, activistes de cam-
panyes, col·laboradores, beneficiàries, organitzacions 
locals del Sud, patronat– es posa en marxa cada dia 
per situar-se al costat correcte de la Història. A cada 
una d’elles dediquem aquesta memòria i els resultats 
que reflecteix. 

Gràcies!

Ariane Arpa 
Directora general d’Intermón Oxfam

L’existència d’organitzacions 
socials fortes i independents 
és una part fonamental d’una 
globalització més justa, però 
també d’una societat més  
digna i decent

P.D. El resum de la memòria que tens a les teves mans és una mostra de la nostra voluntat d’informar amb austeritat.  
Si vols la informació completa, pots descarregar-te-la des del nostre web: www.IntermonOxfam.org/rendintcomptes



Què ens mou
Intermón Oxfam som persones que lluitem, amb i per a les 
poblacions desfavorides 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. 

Per això, defensem la justícia econòmica, exigim serveis socials 
bàsics de qualitat, treballem en acció humanitària, impulsem els 
drets de les dones i promovem la ciutadania global. 



Justícia  
econòmica 

La xifra de persones que pateixen 
fam crònica al món ha disminuït 
respecte al 2009, passant dels 
1.023 milions als 925 actuals 
(FAO, 2010). Tot i així, aquesta da-
da continua sent escandalosa i es 
deu més a les bones collites dels 
dos últims anys, que a l’aplicació 
de reformes en el sistema alimen-
tari mundial o a un increment de 
les inversions. 

L’augment de la productivitat, la 
transformació dels conreus, el seu 
emmagatzematge i comercialitza-
ció continuen sent les claus del 
desenvolupament, acompanyat 
d’estratègies que incideixin en les 
polítiques agràries i comercials. A 
l’Equador, per exemple, secundem 
les organitzacions locals que van 

aconseguir aturar una iniciativa 
parlamentària sobre privatització 
de l’aigua per a reg. Al Sud, els 
nostres programes han benefi-
ciat 544.740 persones. A més a 
més, hem estat l’única organitza-
ció a seguir, com a membre de 
la delegació oficial espanyola, el 
procés de reforma del Comitè de 
Seguretat Alimentària Mundial de 
la FAO. A part de donar suport a 
120 grups productors de comerç 
just, amb una inversió de més de 
1,6 milions d’euros en artesania i 
alimentació. Paral·lelament, també 
hem contribuït al fet que Espanya 
es posicionés clarament en la ba-
talla contra el canvi climàtic i exigís 
una reducció del 30% de les emis-
sions contaminants.

“La conquesta del dret al 
territori ha tingut un gran 
impacte social, econòmic i 
cultural, perquè abans no hi 
havia el dret a la propietat, 
no hi havia el dret a la terra, 
érem treballadors, i avui ja 
som propietaris i comptem 
amb la seguretat jurídica 
de l’Estat”, explica Manuel, 
camperol del departament de 
Pando i president del Fòrum 
Bolivià sobre Medi Ambient i 
Desenvolupament. Per a ell, 
el gran desafiament arriba 
ara, amb la planificació del 
territori per a l’aprofitament 
i la conservació dels recursos 
naturals: “Això ens millorarà la 
qualitat de vida, els ingressos 
econòmics, una millor educació 
i un millor futur per a les noves 
generacions”.

Manuel liMa BisMark,  
de Bolívia

“Érem treballadors 
i ara som 
propietaris” 
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Serveis  
socials bàsics
L’educació i l’accés a l’aigua 
potable es reconeixen, cada 
cop més, com drets fonamen-
tals encara que això no s’hagi 
vist reflectit en unes inversions 
suficients ni en una prestació 
adequada d’aquests serveis. 
Malgrat això, els governs del Sud 
avancen, encara que lentament, 
en el seu compromís de garantir 
serveis socials bàsics de qualitat 
a la ciutadania, i la comunitat in-
ternacional està traduint aquests 
compromisos en plans i pressu-
postos. Per això, durant 2009-
2010, el nostre paper ha estat 
menys rellevant en inversió per 
a infraestructures i més focalitzat 
en l’impuls de propostes tècni-
ques i en el desenvolupament de 
capacitats de les organitzacions 
locals sòcies. 

En educació, hem desenvolu-
pat programes a Burkina Faso, 
Moçambic i el Sudan, que be-
neficien 82.873 persones, i que 
progressen cap a un enfocament 
d’equitat i transparència, exigint 
el rol de l’Estat com a garant de 
drets i emfatitzant en la no discri-
minació de nenes i dones. D’altra 
banda, també ens hem centrat 
a millorar la gestió comunitària 
d’aigua, higiene i sanejament. A 
Etiòpia, el país del món amb pit-
jor accés a l’aigua potable, hem 
aconseguit que 105.108 perso-
nes disposin d’aquest recurs, 
i hem contribuït a millorar la 
gestió dels recursos hidrològics, 
amb formacions al personal local 
sobre el funcionament i el man-
teniment d’instal·lacions.

“Estic acostumada a lluitar. Si no 
hagués lluitat, la meva família 
no hauria tingut res per beure”, 
explica Arek. Quan la bomba 
d’aigua de la comunitat es va 
trencar, les persones lluitaven per 
portar aigua de l’única font que 
hi havia, a una hora de distància. 
Això generava molts conflictes. 
“Avui ja no tinc que barallar-
me. La bomba d’aigua ha estat 
reparada. I això em permet anar 
a classes amb més regularitat”, 
conclou Arek. Aquesta és una de 
les 14 bombes d’aigua manuals 
que hem reparat al sud del Sudan. 

arek Mondeng,  
del sud de sudan

“Ja no he de 
barallar-me per 
aconseguir aigua per 
a la meva família”
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On treballem

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,  
4 programes a l’Àfrica i 5 a l’Amèrica Llatina.

 àfrIca amèrIca àsIa tOtal

nrE. DE ProgramES DE  justìcIa ecOnòmIca 13 14 2 29

nrE. DE ProgramES DE serveIs sOcIals bàsIcs 5 – 1 6

nrE. DE ProgramES D’accIó humanItàrIa 18 12 3 33

nrE. DE ProgramES DE drets de les dOnes 3 7 – 10

nrE. DE ProgramES DE cIutadanIa I gOvernabIlItat 4 11 – 15

total DE ProgramES 43 44 6 93

nrE. D’organitzacionS DE cOmerç just 27 53 40 120

nrE. DE PaïSoS on trEballEm 18 15 13 46
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Intermón Oxfam (Espanya) 1956
Oxfam Alemanya 1995
Oxfam Amèrica (EUA) 1970
Oxfam Austràlia 1953
Oxfam Bèlgica 1963
Oxfam Canadà 1963
Oxfam França  1988

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

Oficines d’incidència política d’Oxfam a Washington, Nova York, 
Brussel·les, Ginebra i Brasília, i de campanyes a Brasil i Etiòpia.

Membres observadors: Oxfam Índia, Oxfam Japó i Ucodep (Itàlia).

Junts treballem a 99 països.

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

Membres de la confederació 
internacional Oxfam



Acció 
humanitària
El context internacional ha estat marcat per la progressiva 
dificultat d’accés a les poblacions afectades per desastres 
naturals o conflictes armats, principalment per la greu situació 
d’inseguretat del personal i per la reducció de fons dedicats 
a acció humanitària, conseqüència de la crisi financera. Per 
això ens hem centrat a mantenir estàndards de qualitat alts i 
a adaptar-nos a les circumstàncies actuals. Així, hem posat a 
prova la nostra capacitat per assistir les poblacions a llocs com 
l’Afganistan, el Txad, Darfur i el Pakistan. També hem apostat 
per la innovació i la sostenibilitat, a més d’intensificar l’acció 
política i la logística per a augmentar la rapidesa de resposta 
en les nostres actuacions.  

L’envergadura del terratrèmol d’Haití ha marcat l’exercici  i 
la nostra actuació ens ha consolidat com una ONG líder en 
aquest tipus d’intervencions, especialment per la complexitat 
operacional i els recursos destinats. Fins al 31 de març, ha-
víem atès 77.000 persones i distribuït 500.000 litres d’aigua 
potable al dia. També vam repartir 2.000 productes d’higiene 
i tela plàstica i vam instal·lar 370 latrines. A més a més, hem 
realitzat 33 respostes humanitàries i projectes de prevenció 
i reducció de riscos a 14 països. Hem beneficiat 1.434.922 
persones i prioritzat les més vulnerables, especialment dones, 
nens i nenes. 

“Les coses estaven difícils just després del 
terratrèmol, però som haitians, així que 
hem d’aixecar-nos i anar cap endavant”, 
afirma Marie Carole. Ella ha gestionat 
un dels menjadors comunitaris que vam 
instal·lar a Port-au-Prince. Li vam donar 
suport financerament perquè pogués 
comprar aliments i cuinar per a 80 persones 
de la seva comunitat. “Aquest treball 
realment em va ajudar: vaig ser capaç 
d’obtenir alguns diners per reprendre el 
meu negoci”, explica. Els haitians i les 
haitianes estan decidits a seguir endavant i 
a aconseguir que les seves condicions siguin 
millors que abans de la catàstrofe. El futur 
és una gran oportunitat perquè la població 
reconstrueixi el seu país. 
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Marie Carole 
Boursiquot, d’Haití

“Hem d’anar cap 
endavant”



Drets de  
les dones

Encara que l’impacte de la crisi 
financera varia en funció de les 
realitats socials, econòmiques i 
polítiques de cada país, són les 
dones, especialment les més po-
bres, les que primer en pateixen 
les conseqüències. El seu dret a 
l’educació, a l’atenció sanitària i a 
les oportunitats del mercat laboral 
es veu seriosament amenaçat, i 
això les col·loca en una situació 
de gran vulnerabilitat. 

Durant el 2009-2010, la nostra 
aposta ha estat consolidar la 
prioritat pels drets de les dones 
i impulsar 10 programes que han 
beneficiat 152.859 persones, el 
70% dones i nenes. A més, hem 
contribuït a millorar les capacitats 
de les organitzacions amb les 
quals col·laborem al Sud i incor-

porat noves línies estratègiques 
d’enfortiment al lideratge de les 
dones amb una especial atenció 
a la diversitat. Així, hem elaborat 
un manual de gènere i protecció 
per al nostre treball en acció hu-
manitària i realitzat diagnòstics de 
gènere a Burkina Faso, el Txad, 
el Marroc i Mauritània.  Per pri-
mera vegada, estem treballant a 
l’Amèrica Llatina, a nivell regional, 
al Brasil, Colòmbia, l’Equador i el 
Perú, amb organitzacions locals. 
I a Guatemala, per exemple, por-
tem a terme un programa d’apo-
derament i de sensibilització per-
què les dones maies exerceixin 
el seu dret a una vida lliure de 
violència i discriminació.

Petronila va patir, des de petita, 
discriminacions pel fet de ser 
indígena i, ara, la seva lluita se 
centra a eradicar la violència 
contra les dones. “Les dones no 
s’adonen que són violentades 
quan els homes els critiquen en 
públic la manera de vestir-se. 
És la primera baula, i després 
la situació va degenerant fins 
a arribar als cops. A algunes 
les maten”, explica. Ella és una 
de les facilitadores dels tallers 
de formació que organitzem 
i en els quals han participat 
1.800 dones. “La violència 
s’està incrementant, però estem 
treballant per defensar-nos i 
trencar el silenci”, conclou.

Petronila Morales,  
de guateMala

“Treballem per 
trencar el silenci  
de les dones” 
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Ciutadania i 
governabilitat

La tendència en el context inter-
nacional, durant 2009-2010, ha 
estat condemnar la protesta so-
cial i limitar progressivament els 
drets fonamentals d’expressió, 
associació i assemblea. Això es 
tradueix en un augment de la vul-
nerabilitat de la societat civil i en 
un debilitament de la ciutadania 
activa. Malgrat això, cada vegada 
són més els moviments, grups i 
processos que s’inicien amb l’es-
perança de generar canvis i man-
tenir la lluita per la justícia social. 

El nostre objectiu durant aquest 
exercici, ha estat continuar avan-
çant cap a una ciutadania global 
i activa, al Sud i al Nord, que 
exigeixi justícia als governs i a 
les empreses perquè siguin més 
eficaços i responsables. Per això, 
a Espanya, estem consolidant el 
nostre treball amb joves amb la 

nostra presència en universitats, 
festivals i concerts. Hem portat a 
terme 238 accions, amb la par-
ticipació de 93.146 nois i noies, 
a més de les 3.500 digitals a  
DaleLaVueltaAlMundo.org. D’altra 
banda, 1.379 centres escolars 
i 2.120 docents s’han adscrit al 
nostre programa d’educació per 
a una ciutadania global. Paral-
lelament, impulsem 15 progra-
mes a països del Sud que be-
neficien 193.060 persones. El 
nostre objectiu és reobrir espais 
de discussió per reforçar el dià-
leg ciutadà amb les institucions. 
Al Txad, per exemple, la població 
està començant a polititzar el seu 
discurs gràcies a les campanyes 
informatives i de sensibilització 
sobre drets econòmics i socials 
que portem a terme.

“Penso que les coses es poden 
canviar, que el món no està 
bé com està i que sempre cal 
millorar. El meu paper dins 
l’educació no el veig com a 
transmissora de coneixements, 
sinó com una forma que els 
alumnes també es puguin 
conscienciar per intentar 
canviar les coses”, afirma 
Mila, professora de secundària 
adscrita a Connectant Mons. 
La nostra proposta educativa 
és, segons ella, una eina 
eficaç, diferent de les classes 
tradicionals. “Era un repte 
perquè realment no sabia com 
respondrien. Evidentment, 
alguns alumnes continuen 
mantenint les seves idees, però 
obres una mica la possibilitat 
de canviar la seva percepció”, 
conclou.

Mila doMeque,  
d’esPanya

“El meu paper 
dins l’educació és 
conscienciar per 
canviar les coses” 
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Qui som? 240.814 socis, sòcies i donants. 89.731 
persones que col·laboren a les nostres campanyes. 
16.674 participants a Connectant Mons. 46.386 persones 
que han comprat els nostres llibres. 191.182 persones que 
compren comerç just. 2.000 persones voluntàries que, 
de manera estable, formen l’equip al costat de 1.000 
persones contractades (468 a Espanya i 532 a països 
del Sud). Més de 3.690 persones voluntàries que, de 
manera puntual, contribueixen a organitzar activitats 
públiques. 169 organitzacions locals del Sud amb les 
quals treballem. 120 organitzacions de comerç just a les 
quals comprem productes.

CONSELL DE DIRECCIÓ
Ariane Arpa, directora general
Santi Bolíbar, director Territorial
Franc Cortada, director de Cooperació Internacional
Irene Milleiro, directora de Campanyes i Estudis
Marc Pintor, director d’Administració, Finances i 
Sistemes d’Informació
Pilar Porta, directora de Comunicació i Màrqueting
Laura Sáenz, directora de Recursos Humans
Rafael Sanchís, director de Comerç Just
Ana Sentís, directora de Planificació, Qualitat i 
Responsabilitat Social

PATRONAT
President: Josep Miralles, substituït per Xavier 
Torra el juliol del 2010
Secretari: Xavier Torra, substituït per Oriol Tuñí el 
setembre del 2010
Tresorer: Ramon Casals
Vocals: José Antonio Alonso, Bartomeu Amat, 
Esther Colmenarejo, Cipriano Díaz, Cristina 
Manzanedo, Luis Marteles, Fernando Motas, Xavier 
Pérez, Jorge Rosell, José María Tomás i Oriol Tuñí.

Durant l’exercici 2009-2010 va abandonar el Patronat, per 
finalització del seu mandat, la vocal María Luisa de la Puente.

On som?
A Espanya…
El 31de març de 2010, comptàvem amb 7 seus, 
42 comitès i 46 botigues de comerç just, des d’on 
canalitzem la solidaritat dels nostres socis, sòcies i 
col·laboradors, així com la 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



Informe econòmic (1 juliol de 2009 – 31 març de 2010)

Ingressos
INGRESSOS PRIVATS  39.880

4	Socis i donants  27.662
4	Donatius per a emergències  3.287
4	Vendes de comerç just i editorial  5.636
4	Herències i llegats  824
4	Altres ingressos (ingressos financers, 

aportacions d’altres Oxfam)  2.471

INGRESSOS PÚBLICS  14.730

4	Govern espanyol  3.982
4	Unió Europea  3.179
4	Administracions autonòmiques i locals  5.549
4	Agències de cooperació internacionals  2.020 

  TOTAL INGRESSOS  54.610

Despeses
PROGRAMES D’ACTUACIÓ  45.324 

4Cooperació internacional  33.112
 Projectes de desenvolupament  21.314

 Acció humanitària  11.798

4Campanyes de sensibilització i educació  6.158
4Comerç just i editorial  6.054

ADMINISTRACIÓ I CAPTACIÓ DE FONS  9.266

  TOTAL DESPESES  54.590
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L’exercici 2009-2010 és atípic, de nou mesos, derivat 
de la voluntat d’alinear les dates de tancament dels di-
ferents afiliats a la confederació internacional Oxfam. 
Això ha implicat la implementació d’una sèrie d’estàn-
dards de rendició de comptes amb la comptabilització 
de despeses a programes o a administració amb cri-
teris nous. Cal destacar l’esforç realitzat en polítiques 
de contenció, i en la millora dels circuits i de les eines 

informàtiques. Igualment, cal tenir en compte la des-
pesa en captació de fons, ja que atès que es tracta 
d’un exercici de nou mesos, queden reflectides les 
despeses però no tots els ingressos. En conseqüèn-
cia, les despeses d’administració han experimentat un 
lleuger augment. Dels 54,6 milions d’euros ingressats, 
el 73% són de procedència privada (molt marcats per 
l’emergència d’Haití) i el 27% de procedència pública.

(en milers d’euros)


