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CARTA DA DIRECTORA

Solidariedade en
tempos difíciles

Caros amigos e amigas, 

Esta é a segunda memoria que presento desde que 
a crise financeira se desatase en 2008 e non des-
cubro nada ao vos repetir que estes tempos están 
a ser moi duros. Na África, América Latina e Asia, 
o desemprego, os recortes sociais e a ausencia de 
oportunidades golpean onde a escalada do prezo dos 
alimentos provocara xa unha crise. Por outro lado, no 
actual contexto, cada vez énos máis difícil recadar 
os recursos que necesitamos para soster os nosos 
programas.

Así que o primeiro de todo é agradecer o esforzo que 
realizades. Somos moi conscientes das dificultades 
por que pasan moitas familias e nestes momentos 
valorizamos, especialmente, a vosa solidariedade.

 
Grazas a ela, apoiamos máis de dous millóns e me-
dio de persoas no último ano. Só no Haití, onde un 
devastador terremoto provocou a maior traxedia hu-
manitaria da súa historia, atendemos cerca de 70.000 
persoas. Realizamos un esforzo de grande enverga-
dura, centrado en cubrir a necesidade de auga, sa-
neamento e hixiene.

O do Haití é un exemplo do que pode ofrecer o traballo 
conxunto dos 14 afiliados a Oxfam. Este exercicio foi 
importante na maduración da nosa confederación. 
Ponse en marcha o proceso de integración sobre 

o terreo que conducirá a unha estratexia e xestión 
conxuntas. Con isto, melloraremos a eficacia e im-
pacto das nosas actuación, e fortaleceremos o pro-
xecto dunha grande ONG global que poida enfrontar 
os grades desafíos da pobreza, a desigualdade e a 
sustentabilidade.

Unha das consecuencias desta integración é que o 
noso novo calendario operativo pasa de xullo-xuño 
para abril-marzo, polo cal, excepcionalmente, esta 
memoria recolle un exercicio de 9 meses.

Vivimos tempos incertos, en que queremos conservar 
o apoio dos nosos doadores e mellorar a eficacia e 
o alcance do noso traballo. A existencia de organi-
zacións sociais fortes e independentes é unha parte 
fundamental dunha globalización máis xusta, mais ta-
mén dunha sociedade española máis digna e decen-
te. Precisamente porque se trata dunha crise que ten 
vítimas e culpábeis sería un erro propor as respostas 
como un conflito entre a pobreza propia e a allea. 
Cada unha das pezas das nosa maquinaria – persoas 
asalariadas, voluntarias, socias e doadoras, activistas 
de campañas, colaboradoras, beneficiarias, organi-
zacións locais do Sur, padroado – ponse en marcha 
cada día por se situar no lado correcto da Historia. 
Para cada unha delas está dedicada esta memoria e 
os resultados que mostra.

Grazas!

Ariane Arpa 
Directora Xeral de Intermón Oxfam

A existencia de organizacións 
sociais fortes e independentes é 
unha parte fundamental dunha 
globalización máis xusta, mais 
tamén dunha sociedade máis 
digna e decente.

P.D. O resumo da memoria que tes nas túas mans é unha mostra da nosa vontade de informar con austeridade. Se queres a 
información completa, podes descargala desde a nosa web: www.IntermonOxfam.org/rindiendocuentas



O que nos move
Intermón Oxfam somos persoas que loitamos, con e para as 
poboacións desfavorecidas e como parte dun vasto movemento 
global, co obxectivo de erradicar a inxustiza e a pobreza, e para 
conseguir que todos os seres humanos poidan exercer plenamente  
os seus dereitos e gozar dunha vida digna.

É por iso que defendemos a xustiza económica, esiximos servizos sociais 
básicos de calidade, traballamos en acción humanitaria, impulsamos os 
dereitos das mulleres e promovemos a cidadanía global.



Xustiza 
económica

O número de persoas que sofren 
fame crónica no mundo diminu-
íu con relación a 2009, pasando 
de 1.023 millóns para 925 (FAO, 
2010). Con todo, este dato conti-
núa a ser escandaloso e débese 
máis ás boas colleitas dos últimos 
dous anos que á aplicación de 
reformas no sistema alimentario 
mundial ou a un incremento dos 
investimentos.

Aumentar a produtividade, a 
transformación de cultivos, o seu 
almacenamento e comercializaci-
ón, continúan a ser as chaves do 
desenvolvemento, acompañado 
de estratexias que incidan nas 
políticas agrarias e comerciais. 
No Ecuador, por exemplo, secun-
damos as organizacións locais que 
conseguiron deter unha iniciativa 

parlamentaria sobre privatización 
da auga para rega. No Sur, os 
nosos programas beneficiaron 
544.740 persoas. Ademais, fomos 
a única organización en seguir, co-
mo membro da delegación oficial 
española, a reforma do Comité de 
Seguridade Alimentaria Mundial 
da FAO. Alén de apoiar 120 gru-
pos produtores de comercio xusto, 
cun investimento de máis de 1,6 
millóns de euros en artesanía e 
alimentación. En paralelo, contri-
buímos tamén para que España 
se situase claramente na batalla 
contra a mudanza climática, esi-
xindo unha redución de 30% das 
emisións contaminantes.

“A conquista do dereito ao 
territorio tivo un grande 
impacto social, económico e 
cultural, porque antes non 
existía o dereito á propiedade, 
non existía o dereito á terra, 
éramos traballadores, e hoxe xa 
somos propietarios e contamos 
coa seguridade xurídica do 
Estado”, explica Manuel, 
labrego do departamento de 
Pando e presidente do Foro 
Boliviano sobre Medio Ambiente 
e Desenvolvemento. Para el, 
o gran desafío chega agora, 
coa planificación do territorio 
para o aproveitamento e a 
conservación dos recursos 
naturais: “Isto vai mellorar 
a nosa calidade de vida, uns 
ingresos económicos, unha 
mellor educación, e un mellor 
futuro para as novas xeracións”.

Manuel liMa BisMark, 
Da BOliVia

“Éramos 
traballadores 
e agora somos 
propietarios” 
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Servizos sociais 
básicos
A educación e o acceso á auga 
potábel son recoñecidos, cada 
vez máis, como dereitos funda-
mentais, aínda que isto non se 
teña visto reflectido nuns inves-
timentos suficientes nin nunha 
prestación adecuada destes 
servizos. A pesar diso, os gober-
nos do Sur avanzan, aínda que 
lentamente, no seu compromiso 
de garantir servizos sociais bá-
sicos de calidade á cidadanía, 
e a comunidade internacional 
está a traducir eses compromi-
sos en planos e orzamentos. Por 
iso, durante 2009-2010, o noso 
papel foi menos relevante en in-
vestimento para infraestruturas 
e máis focalizado no impulso de 
propostas técnicas e no desen-
volvemento de capacidades das 
organizacións locais socias.

En educación, desenvolvemos 
programas en Burkina Faso, Mo-
zambique e Sudán, que benefi-
cian 82.873 persoas e que van 
avanzando para un enfoque de 
equidade e transparencia, esixin-
do o rol do Estado como garante 
de dereitos e destacando a non 
discriminación de nenas e mul-
leres. Por outro lado, tamén nos 
centramos en mellorar a xestión 
comunitaria de auga, hixiene e 
saneamento. Na Etiopía, o país 
do mundo con peor acceso á 
auga potábel, conseguimos que 
105.108 persoas dispoñan deste 
recurso, e contribuímos para op-
timizar os recursos hidrolóxicos, 
con formacións ao persoal local 
sobre funcionamento e mante-
mento de instalacións.

“Estou acostumada a loitar. Se 
non tivese loitado, a miña familia 
non tería o que  beber”, explica 
Arek. Cando a bomba de auga 
da súa comunidade se rompeu, 
as persoas loitaban para traer 
auga da única fonte que existía, 
situada a máis dunha hora de 
distancia. Isto xeraba moitos 
conflitos. “Hoxe xa non teño 
que pelexar. A bomba de auga 
foi reparada. E iso permíteme ir 
á escola con máis regularidade”, 
conclúe Arek. Esta é unha das 14 
bombas de auga manuais que 
reparamos no sur do Sudán.

arek MOnDeng,  
DO sur De suDÁn

“Xa non teño 
que pelexar para 
conseguir auga”
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Ónde traballamos

Un programa é un conxunto de proxectos 
que persegue xerar mudanzas sustentábeis 
na vida das persoas para que estas poidan 
exercer os seus dereitos. Os diferentes 
proxectos articúlanse xerando resultados 
superiores á suma individual que conseguiría 
cada un deles por separado.

Tamén xestionamos, con impacto rexional:  
4 programas na África 5 na América Latina.

 ÁFRICA AméRICA AsIA tOtAl

N.º DE PROGRAMAS DE XUstIZA ECONÓmICA 13 14 2 29

N.º DE PROGRAMAS DE sERVIZOs sOCIAIs BÁsICOs 5 – 1 6

N.º DE PROGRAMAS DE ACCIÓN HUmANItARIA 18 12 3 33

N.º DE PROGRAMAS DE DEREItOs DAs mUllEREs 3 7 – 10

N.º DE PROGRAMAS DE CIDADANÍA E GOBERNABIlIDADE 4 11 – 15

TOTAL DE PROGRAMAS 43 44 6 93

N.º DE ORGANIZACIÓNS DE COmERCIO XUstO 27 53 40 120

N.º DE PAÍSES EN QUE TRABALLAMOS 18 15 13 46
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Intermón Oxfam (España) 1956
Oxfam Alemaña 1995
Oxfam América (USA) 1970
Oxfam Australia 1953
Oxfam Bélxica 1963
Oxfam Canadá 1963
Oxfam Francia  1988

Oxfam Gran Bretaña 1942
Oxfam Hong Kong 1975
Oxfam Irlanda 1998
Oxfam México 1996
Oxfam Novib (Países Baixos) 1956
Oxfam Nova Celandia 1991
Oxfam Quebec (Canadá) 1973

Gabinetes de incidencia política de Oxfam Internacional en Washington, 
Nova York, Bruxelas, Xenebra e Brasilia, e de campañas no Brasil e Etiopía.

Membros observadores: Oxfam India, Oxfam Xapón e Ucodep (Italia).

Xuntos traballamos en 99 países.

A reprodución do mapa corresponde á proxección de Peters. Mostra os países en 
proporción aos seus tamaños relativos, segundo áreas iguais.

Membros da Confederación  
Internacional Oxfam



Acción 
humanitaria
O contexto internacional veu marcado pola progresiva dificulta-
de de acceso ás poboacións afectadas por desastres naturais 
ou conflitos armados, principalmente pola grave situación de 
inseguridade do persoal e pola redución de fondos dedicados á 
acción humanitaria, consecuencia da crise financeira. É por iso 
que nos centramos en manter estándares de calidade altos e en 
nos adaptarmos ás circunstancias actuais. Así, puxemos á proba 
a nosa capacidade para asistir ás poboación en lugares como 
Afganistán, Chad, Darfur e Paquistán. Tamén apostamos pola 
innovación e a pola sustentabilidade, ademais de intensificar a 
acción política e a loxística para aumentar a rapidez de resposta 
nas nosas actuacións.

A envergadura do terremoto do Haití marcou o exercicio e a 
nosa actuación consolidounos como unha ONG líder neste tipo 
de intervencións, especialmente pola complexidade operacional 
e polos recursos destinados. Até o 31 de marzo, atendemos 
77.000 persoas e distribuímos 500.000 litros de auga potábel 
por día. Tamén distribuímos 2.000 produtos de hixiene e tea 
plástica e instalamos 370 latrinas. Igualmente, levamos a cabo 
33 respostas humanitarias e proxectos de prevención e reduci-
ón de riscos en 14 países, beneficiando 1.434.922 persoas e 
colocando en primeiro lugar as máis vulnerábeis, especialmente 
mulleres, nenos e nenas.

“As cousas estaba difíciles xusto despois 
do terremoto, mais somos haitianos, así 
que temos que nos erguer e ir para diante”, 
afirma Marie Carole. Ela xestionou un dos 
comedores comunitarios que instalamos en 
Porto Príncipe. Apoiámola financeiramente 
para que puidese comprar alimentos e 
cociñar para 80 persoas da súa comunidade. 
“Ese traballo realmente axudoume: fun 
capaz de obter un pouco de diñeiro para 
volver comezar o meu negocio”, explica. 
Os haitianos e as haitianas están decididos 
a seguir para diante e a conseguir que as 
súas condicións sexan mellores que antes 
da catástrofe. O futuro é unha grande 
oportunidade para que a poboación 
reconstrúa o seu país.
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Marie CarOle 
BOursiquOt, DO HaitÍ 

“Temos que ir  
para diante”



Dereitos das 
mulleres

Aínda que o impacto da crise fi-
nanceira varía en función das reali-
dades sociais, económicas e políti-
cas de cada país, son as mulleres, 
especialmente as máis pobres, as 
que primeiro sofren as consecuen-
cias. O seu dereito á educación, 
á atención sanitaria e ás oportuni-
dades do mercado laboral vense 
seriamente ameazados, o que as 
coloca nunha situación de gran 
vulnerabilidade.

En 2009-2010, a nosa aposta foi 
consolidar a prioridade polos de-
reitos das mulleres, impulsando 
10 programas que beneficiaron 
152.859 persoas, 70% mulleres 
e nenas. Ademais, contribuímos 
para mellorar as capacidades das 
organizacións con que colabora-
mos no Sur e incorporamos novas 

liñas estratéxicas para fortalecer o 
liderado das mulleres, prestando 
especial atención á diversidade. 
Así, elaboramos un manual de 
xénero e protección para o noso 
traballo en acción humanitaria e 
realizamos diagnósticos de xénero 
en Burkina Faso, Chad, Marrocos 
e Mauritania. Pola primeira vez, 
estamos a traballar na América 
Latina, a nivel rexional, no Brasil, 
Colombia, Ecuador e Perú con 
organizacións locais. E na Guate-
mala, por exemplo, realizamos un 
programa de capacitación («em-
powerment») e sensibilización pa-
ra que as mulleres maias exerzan 
o seu dereito a unha vida libre de 
violencia e discriminación.

Petronila sufriu, desde pequena, 
discriminacións por ser indíxena 
e, agora, a súa loita céntrase en 
erradicar a violencia contra as 
mulleres. “As mulleres non se 
decatan de que son violentadas 
cando os homes lles critican en 
público o xeito de se vestiren. 
É o primeiro elo, e despois a 
situación vai dexenerando até 
chegar aos golpes. Mesmo 
matan algunhas”, explica. 
Ela é unha das facilitadoras 
dos obradoiros de formación 
que organizamos, e nos cales 
participaron 1.800 mulleres. “A 
violencia está a incrementarse, 
mais estamos a traballar para 
nos defender e quebrar o 
silencio”, conclúe.

PetrOnila MOrales,  
Da guateMala

“Estamos a traballar 
para quebrar 
o silencio das 
mulleres” 
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Cidadanía e 
gobernabilidade

A tendencia no contexto interna-
cional, durante 2009-2010, foi a 
de condenar a protesta social e 
limitar progresivamente os derei-
tos fundamentais de expresión, 
asociación e asemblea. Isto tradú-
cese nun aumento da vulnerabili-
dade da sociedade civil e nunha 
debilitación da cidadanía activa. A 
pesar diso, cada vez son máis os 
movementos, grupos e procesos 
que se inician coa esperanza de 
xerar mudanzas e manter a loita 
pola xustiza social.

O noso empeño neste exercicio 
foi o de continuar a avanzar cara 
a unha cidadanía global e activa, 
no Sur e no Norte, que esixa xus-
tiza aos gobernos e ás empresas 
para seren máis eficaces e res-
ponsábeis. Para iso, en España, 
estamos a consolidar o traballo 
con mozos coa nosa presenza en 
universidades, festivais e concer-
tos. Realizamos 238 accións, coa 

participación de 93.146 mozos e 
mozas, ademais das 3.500 dixitais 
en DaleLaVueltaAlMUndo.org. Por 
outro lado, 1.379 centros escola-
res e 2.120 docentes adscribíron-
se ao noso  programa de educa-
ción para unha cidadanía global. 
Paralelamente, impulsamos 15 
programas en países do Sur que 
benefician 193.060 persoas. O 
noso obxectivo é reabrir espazos 
de discusión para reforzar o diá-
logo cidadán coas institucións. No 
Chad, por exemplo, a poboación 
está a comezar a politizar o seu 
discurso grazas ás campañas in-
formativas e de sensibilización so-
bre dereitos económicos e sociais 
que levamos a cabo.

“Penso que as cousas poden 
ser mudadas, que o mundo 
non está ben como está e que 
sempre hai que mellorar. Non 
vexo o meu papel dentro da 
educación como transmisora 
de coñecementos, senón 
como unha forma de que os 
alumnos se poidan tamén 
concienciar para tentar mudar 
as cousas”, afirma Mila, 
profesora de Secundaria adscrita 
a Conectando Mundos. A nosa 
proposta educativa é, para ela, 
unha ferramenta eficaz, distinta 
das aulas tradicionais. “Era 
un desafío porque realmente 
non sabía cómo ían responder. 
Evidentemente, algúns alumnos 
continúan a manter as súas 
ideas, mais abres un pouco a 
posibilidade de mudar a súa 
percepción”, conclúe.

Mila DOMeque,  
De esPaÑa

“O meu papel 
dentro da educación 
é concienciar para 
mudar as cousas”
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Quen somos? 240.814 socios, socias e doadores. 
89.731 persoas que colaboran nas nosas campañas. 16.674 
participantes en Conectando Mundos. 46.386 persoas que 
compraron os nosos libros. 191.182 persoas que compran 
comercio xusto. 2.000 persoas voluntarias que, de forma 
estábel, forman o equipo ao lado de 1.000 persoas 
contratadas (468 na España e 532 nos países do Sur). Mais de 
3.690 persoas voluntarias que contribúen, de xeito puntual, 
para organizar actividades públicas. 169 organización locais 
do Sur coas cales traballamos. 120 organización de comercio 
xusto ás cales compramos produtos.

CONSELLO DE DIRECCIÓN
Ariane Arpa, Directora Xeral
Santa Bolíbar, Director Territorial
Franc Cortada, Director de Cooperación Internacional
Irene Milleiro, Directora de Campañas e Estudos
Marc  Pintor, Director de Administración, Finanzas e 
Sistemas de Información
Pilar Porta, Directora de Comunicación e Marketing
Laura Sáenz, Directora de Recursos Humanos
Rafael Sanchís, Director de Comercio Xusto
Ana Sentís, Directora de Planificación, Calidade e 
Responsabilidade Social

PADROADO
Presidente: Josep Miralles, substituído por Xavier 
Torra en xullo de 2010
Secretario: Xavier Torra, substituído por Oriol Tuñí 
en setembro de 2010
Tesoureiro: Ramon Casals
Vogais: José Antonio Alonso, Bartomeu Amat, Es-
ther Colmenarejo, Cipriano Diaz, Cristina Manzane-
do, Luis Marteles, Fernando Motas, Xavier Pérez, 
Jorge Rosello, José María Tomás e Oriol Tuñí.

Durante o exercicio de 2009-2010, abandonou o Padroado, por 
finalización do seu mandato, a vogal María Luisa de la Puente.

Onde estamos?
En España…
A 31 de marzo de 2010, contamos con 7 sedes, 42 
comités e 46 tendas de comercio xusto, desde onde 
canalizamos a solidariedade dos nosos socios, socias 
e colaboradores, así como a da sociedade en xeral, 
para as persoas máis pobres. 

No resto do mundo…
Temos gabinetes en 16 países a través dos cales 
desenvolvemos máis de cerca o noso traballo no 
terreo.

Máis informacións en:

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



Relatorio económico (1 xullo de 2009 - 31 marzo de 2010)

Ingresos
INGRESOS PRIVADOS  39.880

4	Socios e Doadores  27.662
4	Doazóns para Emerxencias  3.287
4	Vendas de comercio xusto e editorial  5.636
4	Herdanzas e legados  824
4	Outros ingresos (ingreso financeiros,
 contribucións doutros Oxfam)  2.471

INGRESOS PÚBLICOS  14.730

4	Goberno español  3.982
4	Unión Europea  3.179
4	Administracións autonómicas e locais  5.549
4	Axencias de cooperación internacionais 2.020 

  TOTAL INGRESOS  54.610

Gastos
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN  45.324 

4	Cooperación internacional  33.112
 Proxectos de desenvolvemento  21.314

 Acción humanitaria  11.798

4Campañas de sensibilización e educación  6.158
4Comercio xusto e editorial  6.054

ADMINISTRACIÓN E 
CAPTACIÓN DE FUNDOS 9.266

  TOTAL GASTOS  54.590
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O exercicio de 2009-2010 é atípico, de nove meses, 
resultante da vontade de aliñar as datas de peche 
dos diferentes afiliados á confederación internacional 
Oxfam. Isto implicou a implementación dunha serie 
de estándares de prestación de contas coa contabi-
lización de gastos a programas ou a administración 
segundo novos criterios. Debe destacarse o esforzo 
realizado en políticas de contención, e na mellora 
dos circuítos e das ferramentas informáticas. Igual-

mente, hai que ter en conta o gasto en captación de 
fondos, xa que, ao ser o exercicio de nove meses, 
son reflectidos os gastos mais non todos os ingre-
sos. En consecuencia, os gastos de administración 
experimentaron un leve aumento.

Dos 54,6 millóns de euros ingresados, 73% son de 
procedencia privada (moi marcados pola emerxen-
cia do Haití) e 27% de procedencia pública.

(en millares de euros)


