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REVISTA OXFAM INTERMÓN

AIGUA QUE SALVA VIDES   
Al Txad, el còlera, la diarrea i altres malalties tenen una relació directa amb 

l’aigua; amb la manca d’aigua o amb l’aigua de mala qualitat. Els nens són els 

qui en sofreixen més les conseqüències: el consum d’aigua no potable els 

causa sovint malnutrició, perquè el seu organisme no es pot adaptar com el 

dels adults a l’aigua contaminada. Així, doncs, la promoció de la higiene és 

fonamental per prevenir malalties, i aquest és el treball que desenvolupem al 

país, treballant-hi braç a braç amb la comunitat. 

A més d’informar-te sobre les tasques que fem al Txad i a altres països, en 

aquesta revista dediquem diverses pàgines a explicar-te quina ha estat la 

nostra activitat durant l’últim any. Per descomptat, volem donar-te les gràcies 

una vegada més per fer possible el nostre treball i el de totes les persones i 

organitzacions a les quals donem suport. 
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GRÀCIES

José María Vera
Director general d’Oxfam Intermón
@Chema_Vera

EDITORIAL

En aquest número de la revista, a més de 

parlar-vos sobre el nostre treball per acon-

seguir aigua neta a països com el Txad i

sobre algunes de les situacions de crisi en 

què hem actuat, us presentem la memòria 

d’activitats de l’exercici 2013-2014, un any 

que ha estat marcat per diverses crisis 

humanitàries, algunes fàcils de reconèi-

xer per la seva forta presència als mitjans, 

d’altres oblidades, tot i que no per això 

menys doloroses. El mandat humanitari de 

salvar vides no pot viatjar només allà on hi 

hagi els focus posats. 

Durant aquest any, a Mali, hem acom-

panyat 180.000 persones que van haver 

d’abandonar el seu país pel conflicte que

s’hi viu. Una part es va refugiar a Mauri-

tània, a l’àrea de Bassikounou; una altra, 

a Burkina Faso, als camps de Goudebou i 

Mentao. En tots dos casos hem assumit la 

provisió d’aigua i sanejament, essencials 

per a la vida. Vull destacar la dificultat que 

tenen les operacions d’aquesta mena, en

una insegura terra de ningú on no es dispo-

sa de res, havent d’obrir pous de vegades a 

més de cent metres de profunditat i man-

tenint el subministrament de les quantitats 

mínimes d’aigua potable que exigeixen els 

estàndards humanitaris internacionals. 

Molt més conegut és el treball que hem fet 

a les Filipines des que el tifó Haiyan va es-

combrar la zona central del país el mes de 

novembre del 2013, treball del qual vam re-

tre comptes el febrer d’aquest any. Hi hem 

assistit 550.000 persones en els primers 

tres mesos, també amb aigua i material de 

refugi, així com amb llavors d’arròs i altres 

ajudes, per reprendre l’activitat productiva 

després de l’emergència. 

Alhora que actuem al costat de les perso-

nes en situació de risc, reclamem la im-

plicació internacional i la del nostre país. 

Després d’haver sofert una retallada de

més del 70%, la cooperació oficial al de-

senvolupament espanyola no és capaç de

cobrir els nostres compromisos internacio-

nals, incloent-hi els humanitaris. Creiem 

que és de justícia pressionar el Govern de 

l’Estat i alhora cal arribar a l’opinió pública, 

i per a això hem difós al llarg de tot l’any la 

campanya Més i millor ajuda.

La cooperació contribueix a lluitar contra 

la pobresa i cada vegada s’ha d’enfrontar 

més a la desigualtat que regna sobre les 

polítiques i pràctiques que beneficien una 

elit minoritària. Això succeeix a l’Amèrica

Llatina i a l’Àfrica i, també, salvant les di-

ferències de punt de partida, a Espanya i 

a Europa. Tenim l’obligació de defensar els 

drets socials de les persones més vulnera-

bles allà on siguem, i en aquesta línia hem 

publicat un seguit d’informes sobre pobre-

sa i desigualtat, tant globals com centrats 

a Espanya, que han tingut un gran ressò en

l’opinió pública. Sumar esforços amb altres

organitzacions en la causa comuna de la 

lluita contra la pobresa, una causa que no 

pot conèixer fronteres, és i serà sempre

part de la nostra feina.

Internament ha estat un any de consolida-

ció financera, tot un repte en un entorn de

crisi i reducció dels recursos, especialment 

dels públics. I hem tornat a créixer en nom-

bre de socis, la qual cosa denota que la 

solidaritat internacional de la població es 

manté i fins i tot creix malgrat la crisi. Dono

les gràcies a les persones que us heu su-

mat a Oxfam Intermón i de manera molt es-

pecial a tots els que us hi manteniu, fidels 

a les causes que defensem, confiant-nos 

els vostres recursos. Sapigueu que és una 

responsabilitat que assumim amb la més 

gran de les exigències i de la qual estem 

molt orgullosos.

Gràcies!

José María Vera

Tenim l’obligació de 
defensar els drets 
socials de les persones 
més vulnerables allà on 
siguem

Gràcies a les persones 
que us heu sumat a 
Oxfam Intermón i en 
especial a tots els que 
us hi manteniu
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NOTÍCIES OXFAM

E-BOOK DE PERIODISME 
COMPROMÈS
Des de l’any passat hem celebrat diverses trobades i taules de 

debat amb reconeguts periodistes de parla hispana per reflexio-

nar al voltant de la situació actual del periodisme. Fruit d’això, 

han sorgit interessants idees i opinions sobre diferents qües-

tions, com ara el paper de les xarxes socials, la necessitat d’una 

agenda pròpia, la democratització dels mitjans o el poder de les 

imatges, entre moltes d’altres.

Ara, totes aquestes reflexions apareixen recollides en el llibre 

electrònic Periodismo comprometido. Las personas en el centro 
de la noticia, que està disponible per descarregar de manera gra-

tuïta des del web http://bit.ly/comprometido.

A Oxfam Intermón creiem en el periodisme compromès entès 

com un periodisme d’investigació que situa les persones i els 

col·lectius més vulnerables al centre de la notícia.

Només gràcies a la col·laboració 

de persones com tu és pos-

sible el nostre trebal l . La 

col·laboració de socis i sòcies,

donants, activistes, compra-

dors de comerç just, etc., és 

fonamental perquè puguem 

continuar avançant en la lluita 

contra la pobresa i la injustícia 

i salvant vides en situacions 

d’emergència. 

Per això et volem conèixer i et

convidem a venir a les dues tro-

bades amb col·laboradors que

tindran lloc a Barcelona i Madrid.

Allà hi haurà el nostre director

general, José María Vera, i altres

professionals de l’organització,

que explicaran les nostres línies

de treball, les principals fites

aconseguides durant l’últim any

i els reptes que tenim per al fu-

tur; a més, també atendran tots

els vostres dubtes, comentaris

i suggeriments. Pots seguir les

trobades per streaming o anar-

hi personalment en aquestes

dates:

Barcelona: 9 de desembre

Oficines d’Oxfam Intermón

Gran Via de les Corts Catalanes,

641, 08010 Barcelona

Madrid: 11 de desembre

Fundació Rafael del Pino

Rafael Calvo, 39, 28010 Madrid

Les places són limitades. Si us

plau, si t’interessa anar per-

sonalment a qualsevol de les

dues trobades, confirma la teva

assistència trucant al 902 330

331 o al 93 378 01 65 o al nostre

web: www.OxfamIntermon.org/

setmanatransparencia
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VINE A CONÈIXER EL QUE FAS POSSIBLE

FE D’ERRATES
Al número anterior de la

revista fèiem esment de

l’evolució de les vendes

per canals de comerç

just, que ascendien a

28,29 milions d’euros.

Aquestes vendes

corresponen al total de

vendes de comerç just a

Espanya i no només a les

d’Oxfam Intermón. El 2013,

les vendes de comerç just

d’Oxfam Intermón van ser

de 7,4 milions d’euros, per

la qual cosa, en termes

de PVP, representen més

d’una quarta part del

total de les vendes de tot

Espanya.
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Judit Mascó, una de les perso-

nalitats espanyoles més com-

promeses amb el suport a cau-

ses socials, ha dissenyat dos 

nous fulards per a la marca de 

comerç just d’Oxfam Intermón, 

Veraluna. Els fulards, un de co-

lor blau i un de color mostassa, 

confeccionats amb cotó batis-

ta 100% originari de l’Índia, es 

van vendre en exclusiva al web 

www.showroomprive.es del 13

al 19 d’octubre. 

Els beneficis de la campanya 

es destinaran íntegrament a la

cooperativa de dones Creative 

Handicrafts, de l’Índia, que llui-

ta per proporcionar un mitjà de 

vida digne a les dones margina-

des, mitjançant programes de 

formació i microcrèdits. Gràcies 

a aquests programes, les do-

nes poden esdevenir emprene-

dores, produir i vendre peces de 

roba i complements i superar la

marginació econòmica i social. 

La producció i venda dels fu-

lards dissenyats per Judit Mas-

có contribuirà de manera direc-

ta a ajudar les dones d’aquesta 

cooperativa perquè puguin ser

autosuficients econòmicament 

i millorar la seva vida i la de les

seves famílies.

“Hi ha moltes dones i nenes

que viuen als barris marginals

de Mumbai per sota del llindar 

de la pobresa. Moltes d’elles

sofreixen discriminació social, 

són maltractades i no poden 

mantenir les seves famílies. He 

decidit col·laborar amb aquesta 

causa, que va lligada directa-

ment a la meva professió com a 

model, i dissenyar aquests dos 

fulards fabricats a l ’Índia per

tal d’intentar canviar la història 

d’aquestes dones i nenes, per

aconseguir que tinguin unes 

condicions de vida dignes”, ex-

plica Judit Mascó.

Hem llançat, juntament amb la marca 

de roba Hoss Intropia, una col·lecció de

samarretes solidàries fetes amb cotó i 

amb il·lustracions que conviden a somiar, 

plenes de sensibilitat i delicadesa. Els 

beneficis de la venda es destinaran al 

nostre projecte “Avançadores”, un ambi-

ciós programa de suport a dones de dife-

rents llocs del planeta que avancen i fan 

avançar el món.

Amb la compra d’aquestes samarretes 

es contribueix a aconseguir que algu-

nes dones d’Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia

liderin processos de canvi contra la dis-

criminació i la violència de gènere i que es 

respectin els seus drets. Dones com ara 

l’etíop Darem Yelesh, que havia de sortir 

a buscar aigua cada dia i destinar més de 

dues hores a aquesta tasca. Actualment, 

gràcies a “Avançadores”, forma part del 

comitè que gestiona l’aigua al seu poble 

i és la responsable de promoure la higie-

ne entre els seus veïns, labor amb la qual 

ha contribuït a reduir algunes malalties. 

O Mariam Nana, presidenta de la unió 

de cooperatives de dones que produei-

xen arròs vaporitzat a la regió de Bagré 

(Burkina Faso). La Mariam representa 460 

dones que han aconseguit que els seus 

marits els permetin treballar fora de casa

i, d’aquesta manera, tenir un cert grau 

d’independència econòmica. Gràcies a 

això, ara poden influir en les decisions 

familiars i pressionar perquè les seves 

filles vagin a escola.

Fabricades a Portugal, les samarretes 

estaran disponibles en màniga curta i

llarga i el preu serà de 60 i 70 euros, res-

pectivament. Hoss Intropia reitera amb 

aquest projecte el seu compromís social. 

Les samarretes es començaran a comer-

cialitzar el dia 18 de setembre a les boti-

gues pròpies de Hoss Intropia, en botigues 

multimarca i a la seva botiga electrònica:

www.hossintropia.com/es/es/catalogo

SAMARRETES SOLIDÀRIES EN SUPORT  
DE LES DONES AVANÇADORES 

JUDIT MASCÓ DISSENYA DOS 
FULARDS PER A LA MARCA 
DE COMERÇ JUST VERALUNA
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L’AIGUA 
NETA 
SALVA 
VIDES
Sauda Hamid es lleva cada dia a les quatre de 

la matinada. Tot carregant dos grans recipients 

de vint litres, dedica, com altres dones, més de 

cinc hores al dia a anar a buscar aigua per a la 

família. L’aigua de millor qualitat és ben lluny, 

i haver d’anar fins allà li resulta tan esgotador 

que ha d’aturar-se diverses vegades durant el 

trajecte per descansar. Tanmateix, la Sauda 

sent que amb tot aquest esforç no n’hi ha prou. 

Cada vint segons, una mare perd un fill per 

manca d’aigua neta al món. La Sauda no és pas 

una estadística, sinó una realitat palpable. Ha 

perdut ja dos nens; un es va extraviar i va morir 

de set amb vuit anys. Dia rere dia, l’obsessió 

d’aquesta dona de 28 anys és la supervivència 

dels sis fills que viuen amb ella. Text: Belén de la 

Banda, periodista del Departament de Comunicació

TXAD

66
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SEQUERES, CRISI, CÒLERA, 
DESNUTRICIÓ

La regió de Guéra, situada a la

zona del Sahel que separa el 

nord i el sud del Txad, va sofrir 

una epidèmia de còlera l ’any 

2010 i sequeres recurrents que 

van provocar una crisi alimen-

tària molt greu el 2012. Actual-

ment, en aquesta regió l’aigua 

s’aconsegueix amb dificultat 

i hi ha més nens i nenes mal-

nodrits que l ’any 2012: entre 

un 15 i un 17% pateixen mal-

nutrició aguda o severa. Estem 

davant una crisi que, com que 

no ha estat declarada crisi, no 

s’està tractant, i això implica

que la vida d’una gran quanti-

tat de nens estarà en risc si no

reben atenció i tractament amb

urgència.

La filla petita de la Sauda, la

Ramla, que ara té tres anys,

pateix diarrees recurrents. A

l’hospital insisteixen que tots

AIGUA BRUTA  
I MALALTIES

L’aigua que recullen durant 

l’estació de pluges és tèrbola i 

té conseqüències sobre la seva 

salut. Disenteria, diarrea, mal-

nutrició i malària són malalties 

freqüents. “De vegades rento 

molt bé un recipient i el poso a 

sobre de la teulada per recollir-

hi aigua de pluja. Després con-

servo aquesta aigua ben tapada 

dins de casa. Faig tot això per 

evitar les malalties. La meva 

petitona beu aquesta aigua”, 

explica la Sauda.

La manca d’aigua i la manca 

d’aigua de qualitat poden ser 

aquests trastorns digestius 

són deguts a la mala qualitat 

de l ’aigua. El poble on viuen, 

Am Ourouk, és a 50 quilòmetres 

de Mangalmé, la capital del dis-

tricte, a la qual s’accedeix per 

una pista perillosa que s’inunda 

durant l’estació de pluges. No 

és fàcil arribar a l’hospital (dues 

hores i mitja d’anada i dues ho-

res i mitja de tornada dalt d’un 

ase) i tampoc no ho és acon-

seguir diners per pagar la con-

sulta i els medicaments. Cada 

malaltia dels seus fills és un 

senyal d’alarma per a la Sauda. 

Mentre ella pugui, evitarà que el 

seu petit de quatre mesos, en 

Hassaballah, begui aigua de la 

que produeix malalties.

Cada vint segons, una 
mare perd un fill per 
manca d’aigua neta al 
món. La Sauda ja ha 
perdut dos nens

8



PLUJA, COLLITA I EMIGRACIÓ
L’aigua és per a ells una prioritat vital, no només per beure, rentar-se o cuinar, sinó també 

perquè l’estació de pluges regui els seus conreus i puguin tenir prou aliments per a tot l’any. 

“Quan arriba la pluja, donem gràcies a Déu. Sabem que, gràcies a aquesta aigua, tindrem una 

collita i viurem. Si la collita no és suficient, treballem per a altres persones. I si això no és 

possible, hem de marxar lluny per treballar. Deixem el poble per buscar una mica de menjar fins 

que arriben les primeres pluges. Aleshores tornem per sembrar i conrear”, ens explica la Sauda.

Quan els cereals que conreen, habitualment sorgo blanc i sorgo vermell, no són suficients, la 

Sauda cull, amb l’ajut d’una cistella, un cereal silvestre, anomenat fonio, amb el qual tracten 

de vèncer la fam. Fa un parell d’anys, durant la crisi del Sahel, algunes persones, per deses-

peració, es van veure obligades fins i tot a obrir els termiters a la recerca d’aquestes llavors.

Any rere any, la Sauda i el seu marit es veuen obligats a emigrar per poder alimentar els seus 

fills. Això passa també en moltes altres famílies. Durant diversos mesos de l’any, s’han de 

desplaçar a pobles o regions veïnes per treballar al camp o processar tomàquet sec per a 

altres persones. Aquest any, les pluges han començat tard, el 17 de juliol. Si les plantes no es 

desenvolupen bé, es posarà en risc l’alimentació de les famílies, especialment la dels nens i 

nenes més petits. Les famílies que tenen menys recursos només aconsegueixen conrear els 

cereals necessaris per cobrir l’alimentació de cinc mesos l’any.

Jornada de distribució de 

mosquiteres i kits d’higiene i

sanejament entre les dones de 

Djondjol.

vectors de malaltia. A la regió 

de Guéra, on ella viu, això es 

veu diàriament. Segons el res-

ponsable del Centre de Nutrició 

Infantil de l’Hospital de Mangal-

mé, Benjamin Dinitola, allà “la 

malnutrició està directament

lligada a l’aigua potable, perquè 

l’organisme dels nens no hi està 

adaptat com el dels adults. Un 

nen pot consumir aigua con-

taminada en beure juntament 

amb els animals, com de vega-

9Revista Oxfam Intermón  |  Desembre 2014  |  TXAD  | 
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des succeeix. El seu organisme 

no s’hi adapta i aquesta aigua 

li provoca malnutrició. Aquesta 

n’és la primera causa. La sego-

na és la pobresa”.

TRES MESOS  
PER A TOT UN ANY

L’estació de pluges dura aquí 

del juliol a l’agost. És el període 

clau perquè les famílies facin 

la collita principal de l ’any, i 

per això treballen intensament 

moltes hores al dia. Són famílies 

d’entre vuit i onze persones, i 

fan pràcticament tot el treball 

a mà, amb eines senzilles. Si 

una de les persones adultes de 

la família cau malalta durant 

l ’estació, correrà perill la su-

pervivència de tots.

Les pluges deixen grans tolls 

a les zones deprimides, i allà 

es concentren els insectes, 

que esdevenen un vector de 

diverses malalties, com ara la 

malària. A Am Ourouk ens par-

len de diarrees, malalties de la 

pell, paludisme... Però les esta-

dístiques de l’Hospital de Man-

galmé van molt més enllà en 

la incidència que les malalties 

produïdes per l’aigua tenen en 

aquesta regió: febres tifoides, 

esquistosomiasi, parasitosi, di-

senteria, amebiasi, infeccions 

urinàries..., o la temuda onco-

cercosi, la segona causa de 

ceguesa al món.

En un l loc on les seque-

res són recurrents i l ’aigua 

s’aconsegueix amb dificultat, 

mantenir la higiene és també 

difícil i tan sols el 6% de la po-

blació d’aquestes zones rurals 

té una latrina a casa. Per això, 

disposar de punts d’aigua no 

KITS D’HIGIENE  
I PARTICIPACIÓ LOCAL
En realitat, de fet, es tracta de canviar petites coses, hàbits quo-

tidians que tenen un gran impacte sobre la salut. Al principi del 

projecte, les famílies van rebre un senzill kit d’higiene que incloïa 

materials bàsics per mantenir la neteja. Es va adoptar ràpidament en 

la vida quotidiana, com testifica el president del Comitè d’Higiene 

de Dirbeye: “El kit d’higiene tenia una regadora, un raspall, un got de 

plàstic, un bidó i sabó. El bidó permet transportar l’aigua. El got es 

queda al costat del recipient, únicament per agafar aigua i beure’n. 

El raspall serveix per netejar el recipient quan està brut. El sabó és 

per rentar-se i netejar la roba. I la regadora, per rentar-se les mans 

abans i després de dinar”. Un altre dels objectius és que cada família 

es construeixi la seva pròpia latrina, en un procés participatiu que 

canvia absolutament el poble.

“Les relacions 
socials es teixeixen 
al voltant del pou o 
la font. Anar al pou 
té una importància 
cabdal en les 
relacions socials, 
i això crea cohesió 
social”

Akkoe Moussa aboca aigua dins 

d’una gerra de ceràmica, envoltada 

per altres persones. En aquest 

poble hi ha dos punts d’aigua neta 

i els seus habitants treballen per 

mantenir la higiene comunitària.

Entre un 15 i un 17% 
dels nens pateixen 
malnutrició aguda o 
severa i necessiten 
atenció i tractament 
amb urgència per 
continuar vivint 
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és l’única solució. Per tal que 

hi hagi aigua neta i salut en 

una comunitat, cal treballar-

hi sobre els hàbits quotidians 

dels seus habitants. Aquest 

és l ’objectiu dels programes 

d’Oxfam Intermón a la zona: 

canviar totalment la situació 

d’aigua, higiene i sanejament 

en una comunitat sencera.

POUS QUE CANVIEN VIDES

Això és el que ha succeït els 

últims anys a Dirbeye, un dels

35 pobles on Oxfam Intermón

treballa facilitant-hi higiene i 

sanejament integral. Maïmouna 

Souleimane, professora d’àrab 

a l ’escola del poble, recorda 

com ha canviat la seva vida des 

de l’arribada d’Oxfam Intermón:

“Quan no hi havia aigua, tot era 

molt diferent. Cada viatge per 

buscar aigua suposava unes

dues hores de trajecte. Al ma-

tí hi anava tres vegades, i a la

tarda, dues”. Deu hores al dia

per recollir aigua significava

perdre tota una jornada laboral.

“Abans de tenir un punt d’aigua

al poble, no tenia temps per tre-

ballar a l’escola. Fa poc que he

pogut començar a fer-ho”, afir-

ma. Amb 48 anys ha aconseguit

fer realitat les seves expectati-

ves laborals i ja té dues nétes.

“La vida va començar de debò

quan vam tenir el pou.” És la

percepció que té Idriss Absou-

ra, pare de deu fills i president

del Comitè d’Higiene de Dirbe-

ye. Per a la Maïmouna i moltes

altres dones, tenir aigua a prop

va suposar disposar d’una gran

quantitat de temps. “Són les

dones les que s’ocupen d’anar

a buscar l ’aigua i portar-la a

casa. Abans buscaven l’aigua

molt lluny, a una hora d’anada

i una altra de tornada. Actual-

ment, si una dona va a buscar

aigua, hi dedica com a màxim 15

minuts per anar i tornar. No cal

fer cua”, certifica l’Idriss.

PROTEGIR LA FONT

En aquesta comunitat, una de

les actuacions prioritàries va 

ser tancar el pou per aïllar-lo de 

la presència d’animals i altres

riscos contaminants. “Ja sigui

un pou obert o excavat, si no 

està tancat, el vent pot portar

brutícia (petits plàstics, bros-

sa, etc.) al punt d’aigua. I això 

és dolent. Així, doncs, cal tan-

car el punt d’aigua. I també cal 

netejar-lo bé, per dins i per fora. 

A més, les dones que vénen a 

buscar aigua han de portar re-

cipients que es puguin tancar, 

com ara bidons o atuells amb 

tapa”, comenta l’Idriss. 

Una altra de les revolucions 

de Dirbeye, potser la més vi-

sible actualment, és el grau 

d’implicació de totes les fa-

míl ies, patent en la neteja 

dels patis i les cases. Un co-

mitè d’higiene constituït per 

set persones i coordinat per 

l’Idriss, amb suport dels tècnics

d’Oxfam Intermón, organitza 

tres sessions de sensibilitza-

ció a l’any: “Els reunim a tots. El

comitè informa les dones, que 

vénen de tot arreu per reunir-se 

i rebre la sensibilització”. Però 

el comitè també aprofita to-

tes les oportunitats informals 

de sensibilització, ara sense 

tècnics d’Oxfam, per tal que 

l’impacte sigui més gran: “Quan 

“Un nen pot consumir 
aigua contaminada 
en beure amb els 
animals, com de 
vegades succeeix. 
El seu organisme no 
s’hi adapta i aquesta 
aigua li provoca 
malnutrició. Aquesta 
n’és la primera 
causa. La segona és 
la pobresa”

Una de les filles de la Sauda beu 

aigua de mala qualitat.
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(la “bola”) que es menja direc-

tament amb les mans, impreg-

nant-la d’una salsa: “Abans de

cada àpat, tots ens rentem les

mans amb sabó. Això ha supo-

sat un gran canvi. Abans, quan

estàvem menjant i algú arribava

més tard, ficava la mà directa-

ment al menjar. Ara no menja

ningú sense haver-se rentat

les mans abans”.

Emmanuel Ratou és un dels

tècnics de l’equip d’Oxfam In-

termón que han fet possible

aquest canvi. Se sent molt

orgullós de participar en un

projecte que beneficia més de

48.000 persones de 35 pobles.

En cadascuna d’aquestes lo-

calitats, explica, “les relacions

socials es teixeixen al voltant

del pou o la font. Allà, mentre

recullen l’aigua, les dones par-

len de les seves dificultats,

xerren, riuen, comenten les

activitats de casa, etc., perquè

no tenen sempre la possibilitat

d’estar juntes. Anar al pou té

una importància cabdal en les

relacions socials, i això crea

cohesió social”.

COMUNITATS 
PROTAGONISTES

La clau principal és treballar

conjuntament amb la comunitat:

“Hem d’entendre com viuen i com

reflexionen les persones de cada

comunitat per poder donar-los

missatges clau i ajudar a fer que

canviï la vida de tots els seus

membres”, afirma l’Emmanuel.

Amb l’animació de tècnics com

ell i el seguiment del comitè

s’aconsegueix que canviïn els

hàbits i es construeixin latrines

en un procés dirigit per la ma-

teixa comunitat.

Entre els objectius per als pro-

pers mesos hi ha Am Ouruk, el

poble de la Sauda. Sens dubte,

serà el començament d’una no-

va oportunitat per a ella i per als

seus nens.

“Abans de tenir un 
punt d’aigua al poble, 
els meus fills eren 
petits i jo no tenia 
temps per treballar. 
Fa poc que he pogut 
començar a fer-ho”

seiem una estona per xerrar, o 

quan ens ajudem al camp, són 

ocasions per sensibilitzar-nos. 

Quan hi ha un funeral i la gent 

es reuneix, o al mercat, o per 

exemple ara que estem parlant 

i no tenim res millor que fer, 

podem parlar de la higiene. Tot 

suma”.

L’HORA DE MENJAR

Algunes pràctiques tradicionals 

habituals, com per exemple les 

relacionades amb el menjar, 

s’han transformat. I era impor-

tant, perquè l’aliment principal 

és una massa de cereal cuit 

La Sauda, al costat del seu fill petit, 

recollint aigua del riu en un atuell.
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SOS: GAZA, SÍRIA I SUDAN DEL SUD 

L a violència a la Fran-

ja de Gaza ha tin-

gut conseqüències 

devastadores per a 

la població civil d’aquest ter-

ritori. Malgrat l ’alto el foc, la 

necessitat d’ajuda humani-

tària és enorme. Gaza ha patit

la destrucció més gran de les 

darreres dècades i les infraes-

tructures vitals, com ara els 

sistemes de subministrament

d’aigua o els serveis sanitaris 

i de sanejament, han quedat

molt malmeses. Milers de per-

sones han hagut d’abandonar 

les seves llars destruïdes i no 

poden tornar-hi.

La situació de totes aquestes

persones, ja molt vulnerable 

a causa del bloqueig israelià,

ara és més fràgil encara. Una 

quarta part de la població no té 

accés a l’aigua corrent i en la 

majoria de zones pateixen talls

d’electricitat durant diverses 

hores al dia. Moltes escoles, 

empreses i tallers han sofert 

danys o han quedat totalment 

destruïts. Els agricultors no po-

den accedir als seus camps per 

plantar-hi noves collites.

Mitjançant les organitzacions 

locals amb què col·laborem, 

estem ajudant aproximada-

ment 350.000 persones afecta-

des per la crisi i empobrides a 

causa del bloqueig israelià. Així 

mateix, donem suport a hospi-

tals i clíniques perquè puguin 

proporcionar assistència mè-

dica primària i hem subminis-

trat medicaments i materials 

essencials a través de clíni-

ques mòbils i centres de salut, 

i kits d’higiene a unes 26.000 

persones. També proporcio-

nem aigua neta a les persones 

més necessitades per mitjà 

de camions cisterna, ajudem 

a reparar sistemes de proveï-

ment d’aigua i facilitem gene-

radors per mantenir les bombes 

d’aigua en funcionament.

Així mateix, treballem amb co-

munitats agrícoles i pesqueres 

que no poden accedir als seus 

mitjans de vida, subministrem 

vals a les famílies perquè els 

intercanvi ïn per aliments als 

comerços locals, amb la qual 

cosa garantim la seva alimen-

tació i potenciem l ’economia 

local, i ajudem la societat civil 

a defensar els seus drets.

La població civil, ja 
molt vulnerable a 
causa del bloqueig 
israelià, ara és més 
fràgil encara

© Mohammed Al Baba / Oxfam

L’alto el foc és un bon primer 

pas, però per aconseguir una 

pau duradora cal trobar solu-

cions a llarg termini, especial-

ment l’aixecament definitiu del

bloqueig, que ja fa set anys que

dura. L’aïllament de la Franja de 

Gaza ha devastat la seva eco-

nomia i ha impedit a la gran

majoria dels seus habitants

disposar de serveis socials bà-

sics com l’educació o l’atenció

sanitària, a més de separar el 

poble palestí.

Continuem reivindicant una pau

permanent i la seguretat per a

tots els ciutadans i ciutadanes

de Gaza.

COL·LABORA-HI
www.OxfamIntermon.org/

donatiu/gaza

Des que vam començar el nostre treball d’acció humanitària hem donat suport a milers de 

persones afectades per desastres naturals i conflictes a més de 20 països. Actualment, estem 

al costat de la població de Gaza, de Síria i del Sudan del Sud. Perquè, davant una emergència, 

cada segon compta. Text: Júlia Serramitjana, periodista del Departament de Comunicació

GAZA: UN CONFLICTE DEVASTADOR
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Q uan han passat

més de tres anys

des de l ’inici del

conflicte de Síria,

la magnitud de la crisi continua 

augmentant, tant dins com fora 

del país, i el nombre de perso-

nes que s’han vist obligades a

fugir a països veïns o a viure 

en emplaçaments inadequats 

és cada cop més gran. Les Na-

cions Unides han xifrat en tres 

milions les persones que han 

travessat les fronteres siria-

nes, principalment per buscar 

refugi a Jordània o al Líban.

Des d ’Ox fam hem publ icat 

l ’informe Un tracte més just 
per a la població siriana, on

posem de manifest que men-

tre les agències humanitàries

han rebut poc més del 50% 

dels fons públics sol·licitats, 

el subministrament sostingut

d’armes al conflicte continua

alimentant la violència i minant 

els esforços per aconseguir-hi

la pau.

A més, els països rics ofereixen

refugi a un nombre insignifi-

cant de refugiats, alhora que

els països veïns s’esforcen per

socórrer els més de tres milions

de persones que han fugit del

conflicte.

En aquest mateix informe de-

nunciem que es tracta de la

crisi humanitària més gran

del món i que la resposta de

la comunitat internacional és

escassa en tots els aspectes.

Espanya és un dels països que

no exporten armes a cap de les

parts en conflicte. No obstant

això, no ha acollit encara re-

fugiats sirians i únicament hi

ha contribuït amb un 27% de

l’ajuda que li pertocaria.

Des de començaments d’aquest

any, hem atès gairebé mig milió

de persones refugiades a Jordà-

nia i al Líban, proporcionant-los

aigua potable, diners en efec-

tiu i materials d’emergència,

com ara mantes i fogons durant

l’hivern o vals per a productes

higiènics durant l’estiu. També

els facilitem informació sobre

els seus drets humans i legals

i els ajudem a accedir als ser-

veis mèdics, legals o de su-

port humanitari. Hem construït

blocs de latrines i dutxes als

camps de refugiats, als assen-

La resposta de 
la comunitat 
internacional és 
escassa en tots els 
aspectes malgrat que 
es tracta de la crisi 
humanitària més gran 
del món

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

taments informals i en les rutes

que s’utilitzen per fugir de Síria

a través del desert. També hem

reparat latrines a les comuni-

tats d’acolliment i hem instal·lat

sistemes de distribució d’aigua

a través de canonades al camp

de refugiats de Zaatari, el segon

assentament més gran del món.

Des de la perspectiva huma-

nitària, el sofriment provocat

per la crisi siriana és colpidor.

Les dades de les Nacions Uni-

des asseguren que des del

començament del conflicte, al

març del 2011, el conflicte s’ha

cobrat prop de 200.000 vides.

COL·LABORA-HI
www.OxfamIntermon.org/

donatiu/siria

SÍRIA: EL CONFLICTE QUE NO ACABA
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SUDAN DEL SUD: LA PITJOR CRISI
DEL CONTINENT AFRICÀ

E l Sudan del Sud pa-

teix la pi t jor cr isi 

humanitària de tot 

el continent africà. 

Prop de quatre milions de per-

sones (un terç de la població

del país) es troben en situació 

d’emergència alimentària. Des 

que va esclatar el conflicte, el

desembre del 2013, més d’un 

milió i mig de persones s’han 

vist obligades a abandonar les 

seves llars, tot fugint de la vio-

lència, i es troben desplaçades

dins del país. Més de 450.000 

persones han fugit a països

veïns, principalment a Uganda, 

Kenya i Etiòpia. Els qui acon-

segueixen arribar-hi, ho fan en 

condicions d’extrema debilitat i 

gran cansament.

En els tres estats més afec-

tats del Sudan del Sud (Alt Nil, 

Unitat i Jonglei), les taxes de 

desnutrició infantil no deixen 

d’augmentar. Milers de per-

sones continuen arribant als 

camps de refugiats de les Na-

cions Unides a Bentiu, Malakal i 

Bor, on viuen en condicions de-

plorables i han de caminar amb 

les cames enfonsades dins el 

fang i amb l’aigua fins als ge-

nolls. El risc de malalties s’ha 

incrementat a causa de l’aigua 

estancada que han deixat les 

intenses pluges.

Des d’Oxfam Intermón hem as-

sistit més de 340.000 perso-

nes, proporcionant-los ajuda 

vital, i és urgent que puguem 

auxiliar-ne moltes més. Estem 

distribuint aliments, aigua ne-

ta, kits de sanejament i diners 

en efectiu. Oxfam està ajudant 

a instal·lar sistemes d’aigua i 

sanejament als camps de re-

fugiats d’Etiòpia, i a Uganda ha 

proporcionat ajuda a gairebé 

45.000 persones.

Es tracta d’una de les princi-

pals crisis oblidades del món i 

s’està arribant a una situació 

límit. Si els fons necessaris per 

ajudar les persones que corren 

el risc de patir fam, malalties o 

atacs violents no comencen a 

arribar aviat, no aconseguirem 

evitar la catàstrofe. Després 

de mesos de crisi, els esforços 

humanitaris flaquegen i no so-

breviuran sense la injecció de 

fons necessària.

Al Sudan del Sud, 
quatre milions 
de persones es 
troben en situació 
d’emergència 
alimentària

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

A Ox fam Intermón tenim un 

equip dedicat a respondre a 

les emergències al Sudan del 

Sud. Les nostres prioritats són 

la salut pública, els mitjans de 

vida i la resposta a les emer-

gències, combinades amb la

promoció de la igualtat entre

homes i dones i la incidència

política. Treballem a la zona des

de l ’any 1983, proporcionant

ajuda humanitària a les vícti-

mes dels conflictes, les seque-

res i les inundacions, així com

ajuda per al desenvolupament

a llarg termini a algunes de les

comunitats més vulnerables.

COL·LABORA-HI
www.OxfamIntermon.org/

donatiu/sudsudan
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Mèxic

Cuba

Haití

Guatemala

Nicaragua

Costa Rica

Colòmbia

Equador

Perú

Brasil

Bolívia

Paraguai

Xile

on 
treballem
Oxfam Intermón som una organització independent en

el si de la confederació Oxfam, que agrupa disset ONG 

i desenvolupa el seu treball en més de 90 països. Al 

llarg de l’exercici 2013-2014, gràcies a tot el que fa la 

confederació, 20,7 milions de persones han canviat les 

seves vides. 2,2 milions d’aquestes persones ho han fet 

gràcies al treball d’Oxfam Intermón. 

Hem cooperat amb 247 organitzacions locals (103 productores 

de comerç just i 197 organitzacions que impulsen el 

desenvolupament o duen a terme tasques d’acció humanitària).

La cooperació ha estat possible gràcies a: 

231.446 socis i sòcies i donants

207.910 compradors de comerç just

40.925 activistes

106.808 seguidors a les xarxes socials (Twitter i Facebook)

1.650 participants a l’Oxfam Intermón Trailwalker 

1.625 empreses i institucions privades

63 institucions públiques nacionals i internacionals

I al treball de 2.935 persones que han dut a terme 64 programes 

de desenvolupament i acció humanitària:

1.653 voluntaris i voluntàries

962 treballadors als països on desenvolupem la nostra cooperació

320 treballadors i treballadores a Espanya

FINANÇAMENT 
I SERVEIS 
SOCIALS

Alimentació 
sostenible

JUSTÍCIA DE 
GÈNERE

Recursos 
naturals

DRET A ÉSSER 
ESCOLTATs

Salvar  
vides

Comerç  
just
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Palestina

Marroc

Mauritània

Rep. Dominicana

Burkina Faso

Costa d’Ivori

Ghana

Xina

Nepal

Bangla Desh

Vietnam

Filipines

Tailàndia

Sri Lanka

Indonèsia

Índia

Txad

Etiòpia

Sudan del Sud

Kenya

Tanzània

Moçambic

Maurici

Sud-àfrica

PAÏSOS ON TREBALLA 
OXFAM INTERMÓN

TIPUS DE PROJECTES:

Alimentació sostenible

Recursos naturals

Salvar vides

Justícia de génere

Uganda

Burundi

A més, tenim quatre programes regionals a l’Amèrica Llatina i un a l’Àfrica de l’Oest i Magrib.

 Dret a ésser escoltats

 Finançament i serveis socials

 Comerç just
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Malgrat haver experimentat un 

creixement econòmic i una reducció 

de la pobresa durant les darreres 

dècades, la regió de l’Amèrica

Llatina i el Carib continua sent la 

més desigual del món. Els sistemes

fiscals (que inclouen la manera com 

s’ingressa i també l’orientació de la 

despesa pública) són un element 

determinant en la redistribució de la 

riquesa i la disminució de la pobresa i 

la desigualtat.

Des d’Oxfam Intermón, fa anys 

que treballem plegats amb 

organitzacions de països com la 

República Dominicana o el Paraguai 

(un dels més pobres de tota la regió) 

per promoure canvis substancials en 

els sistemes fiscals que afavoreixin 

la igualtat d’oportunitats i la 

redistribució de la riquesa. 

FINANÇAMENT 
I SERVEIS 
SOCIALS
Un sistema fiscal equitatiu és una eina poderosa per 

reduir la desigualtat. Des d’Oxfam Intermón, treballem 

per facilitar que les comunitats pressionin els Governs, 

que són els encarregats de reformar els sistemes 

tributaris de cada país i fer-los més equitatius, 

transparents i eficaços. En aquest àmbit també hem 

continuat treballant en la defensa de l’ajuda oficial al 

desenvolupament espanyola, amb l’objectiu de capgirar 

la tendència a la reducció dels últims anys. 

Acte al carrer
organitzat per

Oxfam Intermón per
reclamar una reforma

fiscal equitativa,
transparent i eficaç.

“Participar al 
Trailwalker no només 
ha canviat la meva 
vida sinó també la 

de moltes altres persones. És 
una experiència única, intensa i 
inoblidable. L’esforç i els ‘mals’ 
moments durant els 100 km de 
recorregut van quedar en l’oblit en 
arribar tots a la meta. I més encara 
en ser conscients que cadascuna 
de les passes que vam fer ha 
servit per canviar la realitat de 
moltes persones.”

NIKOLAI IVANOV KRASTEV,V

PARTICIPANT EN EL TRAILWALKER 2014, LA

CARRERA ESPORTIVA SOLIDÀRIA D’OXFAM INTERMÓN

QUE RECAPTA FONS PER COMBATRE I DENUNCIAR

LES SITUACIONS DE POBRESA I INJUSTÍCIA

L’AMÈRICA LLATINA, DAVANT  
EL REPTE DE LA IGUALTAT
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337.972 
PERSONES 
BENEFICIÀRIES
A Bolívia, Burkina
Faso, Espanya, 
Etiòpia, Mauritània,
Moçambic,
la República
Dominicana,
el Sudan del Sud i
el Txad

QUÈ HEM 
ACONSEGUIT
» Més de 200.000
persones s’han 
interessat pels 
nostres continguts
sobre fiscalitat 
justa a través del 
nostre web.

» Hem publicat 
dos informes
per denunciar 
la situació de
desigualtat i
pobresa també
al nostre país:
La trampa de
l’austeritat it
Governar per a les
elits.

L’impacte de la crisi econòmica i les mesures

engegades per deturar-la estan incrementant la bretxa 

entre els més rics i la resta de la població a un ritme 

desconegut durant les últimes dècades. Avui, l’1%

més ric de la població posseeix prop del 50% de la 

riquesa mundial, mentre el 99% restant es reparteix 

l’altra meitat. A Espanya estem veient com les mesures 

d’austeritat han reduït la inversió en polítiques

socials que serveixen de xarxa de protecció als més 

vulnerables (la cooperació al desenvolupament s’ha 

reduït en un 70% des del començament de la crisi, fins 

gairebé eliminar-la).

La implantació de sistemes fiscals justos, que

assegurin que els més rics siguin els que més

aportin, i una despesa pública encaminada a finançar

polítiques socials són elements clau per acabar amb la 

desigualtat.

“Els Governs treballen 
en la part de més amunt, 
que és el que més es 
veu, però ara, gràcies als 
treballs comunitaris, que 
es fan amb la participació 
de persones de barris 
vulnerables, la gent sent 
que es compta amb ella 
quan hi ha un projecte 
d’arranjar camins, de  
posar-hi graons... Tothom 
se sent més segur.”

TERESA ÁA VILA,

FACILITADORA COMUNITÀRIA

DEL PROJECTE “REDUCCIÓ DE LA 

VULNERABILITAT DE LA REPÚBLICA 

DOMINICANA”

DESIGUALTAT I 
POBRESA, TAMBÉ  
AL NORD
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A més de donar suport a la producció, l’emmagatzematge 

i la comercialització de gra dels petits productors, 

pretenem que els Governs desenvolupin polítiques que 

garanteixin l’alimentació de la població rural i urbana. Des 

d’Oxfam Intermón, impulsem les reserves alimentàries com 

a eina clau contra la inseguretat alimentària i la volatilitat 

dels preus, i hem contribuït a aconseguir que la Comunitat 

Econòmica dels Estats de l’Àfrica Occidental (CEDEAO) 

i la Unió Europea comprometin uns pressupostos de 

24 milions de dòlars i 56 milions d’euros, respectivament, 

per instaurar reserves d’aliments.

ALIMENTACIÓ 
SOSTENIBLE
Actualment, gairebé 842 milions de persones (una de cada vuit) se’n van a dormir amb gana 

cada dia. És una realitat injusta, si tenim en compte que el nostre planeta produeix prou 

aliments per a tothom i que la majoria de les persones que passen gana conreen la terra. Un 

dels nostres objectius és facilitar a les poblacions empobrides les eines i els coneixements 

necessaris per poder millorar la productivitat i qualitat dels seus conreus. A més, donem 

suport a la petita agroindústria i promovem els centres d’emmagatzematge de gra per fer 

possible superar els períodes d’escassetat. Però també exigim canvis en les polítiques i 

pràctiques empresarials que redueixin les desigualtats, com també canvis fiscals, comercials, 

d’accés als recursos naturals i en el medi ambient.

Centre d’emmagatzematge de gra a Burkina Faso.

LES RESERVES ALIMENTÀRIES
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PERSONES 
BENEFICIÀRIES
A Bolívia, Burkina
Faso, Burundi, Cuba, 
l’Equador, Etiòpia, 
Haití, Mauritània,
Moçambic, el
Paraguai, el Perú, 
el Sudan del Sud, 
Tanzània i el Txad

QUÈ HEM 
ACONSEGUIT
» Hem aconseguit 
que el Govern
espanyol defineixi
un pla de resiliència
(enfortiment de
les capacitats
de la població
perquè no hagi de
dependre de l’ajuda
humanitària) per a
l’Àfrica Occidental

p

i hem contribuït
a la definició de
polítiques d’inversió
agrícola a favor
de les dones i els
petits camperols.

» S’ha augmentat 
en 1.200 tones la 
quantitat d’arròs 
processat per la 
Unió de Dones 
Processadores
de Burkina Faso i
se n’ha millorat la
qualitat.

* Els 156.443 beneficiaris es

reparteixen entre programes

d’alimentació sostenible i de 

recursos naturals.

Enguany, a Burkina Faso, 63.672 persones estan canviant les seves 

vides gràcies al treball amb l’arròs i el blat de moro. La productivitat 

s’ha augmentat en 1.200 tones i s’ha millorat la qualitat de l’arròs 

processat per la Unió de Dones Processadores. En aquest país donem 

suport als petits productors d’arròs i treballem al costat de diverses 

cooperatives de dones que compren arròs als camperols locals i el 

transformen per vendre’l al mercat a un preu superior al de l’arròs 

sense processar, la qual cosa genera ingressos extra a les famílies.

Una camperola de Burkina Faso posa l’arròs al sol perquè s’assequi en una planta de vaporització d’arròs.

“Gràcies a 
aquest centre de 
processament d’arròs, 
que ens permet 

guanyar una mica de diners, 
els nens poden anar a escola. 
De vegades fins i tot podem 
ajudar els nostres marits, si no 
aconsegueixen prou diners per 
treballar al camp.”

MARIAM NANA, 

PRESIDENTA D’UNA COOPERATIVA DE DONES 

TRANSFORMADORES D’ARRÒS A BURKINA FASO

“Una vegada vaig estar a 
l’Àfrica. Va ser durant un 
viatge de socis d’Oxfam 
Intermón i va resultar 

una de les millors experiències de 
la meva vida. Vam visitar projectes 
d’educació i associacions i 
cooperatives agrícoles. Millorant 
l’educació aconsegueixes també 
millorar el treball, l’agricultura i 
l’alimentació, de manera sostenible.”

ROSA ESPLIGARES,

SÒCIA QUE VA VIATJAR A BURKINA FASO AMB OXFAM

INTERMÓN EL 2008

L’ARRÒS QUE ELS 
CANVIA LA VIDA
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JUSTíCIA  
DE GèNERe
Treballem per aconseguir que les dones 

exerceixin un lideratge transformador, 

que siguin agents de canvi, que participin 

activament en la societat i en les seves 

pròpies organitzacions. A més, contribuïm a 

eradicar la violència que viuen les dones i les 

nenes en alguns països de l’Amèrica Llatina, 

a promoure la seva participació política en 

diversos països del Magrib i a millorar les 

seves condicions laborals al Marroc.

“Encara que cada dona 
provingui de realitats 
diferents, tenim els 
mateixos problemes: 

violència de gènere, manca d’accés 
a la terra o al crèdit i discriminació 
institucional. Per canviar aquesta 
situació és important que les 
dones tinguin més participació 
política, i la formació és un bon 
mitjà per aconseguir-ne.”

JOHANNA IZURIETA (EQUADOR), 

COORDINADORA DE LA FUNDACIÓ YERBABUENA, UNA DE 

LES VINT ORGANITZACIONS DEL PROGRAMA REGIONAL 

“MUJERES POPULARES Y DIVERSAS DE BRASIL, 

COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ”

Durant l’exercici anterior, vam acompanyar 125.300 

persones i 69 organitzacions per promoure 

l’apoderament de les dones i l’eradicació de la 

violència de gènere. Vam dur a terme aquesta tasca 

en set països (Guatemala, Nicaragua, l’Equador, la 

República Dominicana, Colòmbia, el Perú i el Marroc) i, 

de manera global, en dues regions (l’Amèrica Llatina 

i el Magrib). Gràcies al treball de quatre anys amb 

l’associació Mujeres Populares y Diversas de Brasil, 

Colombia, Ecuador y Perú hem aconseguit que 51 

demandes de les organitzacions de dones s’hagin 

inclòs en les polítiques públiques i que s’hagin 

elaborat 89 propostes polítiques. 

TREBALLEM  
PELS DRETS DE  
LES DONES

Reunió de dones de
l’organització Ruta

Pacífica de Mujeres,
de Colòmbia, que

reclama una solució
pacífica al conflicte

colombià.
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PERSONES 
BENEFICIÀRIES 

l’Equador, Guatemala, 
el Marroc, Nicaragua,
el Perú, la República
Dominicana i el Txad

QUÈ HEM 
ACONSEGUIT
» Hem treballat 
la justícia de 
gènere amb 
70 organitzacions
(el 71% de les quals, 
organitzacions de 
dones).

» Els nostres àmbits 
de treball, en matèria 
de justícia de gènere, 
són els drets de les 
dones, la participació 
ciutadana i l’accés al 
crèdit.

» El 85% de les 
persones que s’han 
beneficiat d’aquests 
programes són 
dones i nenes.

Al maig del 2013 vam llançar la iniciativa “Avançado-

res” amb l’objectiu de fer visible el treball que fem

en defensa dels drets de les dones i mostrar que

dones com Olga Neyci, de Colòmbia, o Darem Yelesh,

d’Etiòpia, juntament amb les seves organitzacions,

poden lluitar contra la discriminació i la violència

que pateixen. Per donar suport a aquest treball, hi

ha una modalitat de col·laboració que és la de ser

soci d’Avançadores.

Més informació a:

www.OxfamIntermon.org/avancadores

Avanzadoras

 #Avanzadoras

“Confio en la 
serietat i el 
bon ús dels 
fons d’Oxfam 

Intermón. A més, em 
sembla particularment 
important donar suport 
a accions en favor dels 
drets de les dones, pel 
fet d’ésser el col·lectiu 
discriminat més gran del 
món i perquè els projectes 
amb dones tenen un 
efecte multiplicador al seu 
voltant, en aspectes bàsics 
com la nutrició, la salut o 
l’educació.”

ÁNGELES YÁÑEZ (CAZALLA DE LA SIERRA,

SEVILLA), SÒCIA D’AVANÇADORES

DONES  
AVANÇADORES
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recursos 
naturals
El nostre treball ha estat enfocat a aconseguir que els 

petits productors i productores agrícoles es vegin afavorits 

per legislacions que facilitin el seu accés a la terra, a 

l’aigua i als recursos naturals. I hem desenvolupat aquest 

treball principalment a l’Amèrica Llatina. Per tal de donar 

suport a les reivindicacions dels productors i productores 

hem dut a terme accions d’incidència davant el sector 

públic, organismes internacionals com el Banc Mundial i 

empreses del sector privat.

Christopher Acosta utiliza uno de
los surtidores de agua instalados
por Oxfam Intermón.

“Demano al 
president que 
ens atorgui 
les terres que 

demanem, perquè sabem 
que són terres de l’Estat. 
Les volem per treballar-hi, 
perquè amb terra podem 
tenir una vida millor. No 
hi ha cap futur possible 
sense terra.” 

RAMONA GONZÁLEZ (PARAGUAI),

CAMPEROLA QUE RECLAMA L’ACCÉS A 

LA TERRA PER PODER TREBALLAR-HI I 

MANTENIR LA SEVA FAMÍLIA
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PERSONES 
BENEFICIÀRIES
A Guatemala,
Nicaragua i
la República
Dominicana

QUÈ HEM 
ACONSEGUIT
» Hem organitzat 
30 actes de carrer
per denunciar 
situacions 
d’acaparament de 
terres per part de les 
multinacionals, amb 
els quals hem arribat 
a 30.000 persones. 

» El ministre 
d’Agricultura 
va recollir les 
107.000 signatures 
de ciutadans 
i ciutadanes 
de 55 països,
entre els quals 
Espanya, resultat 
d’una campanya 
internacional de 
suport a les famílies 
de Polochic. 

» El desembre del 
2013, gràcies a la 
pressió internacional 
de la campanya 
CREIX, el Govern
guatemalenc va 
ressituar 140 
famílies camperoles.

* Els 156.443 beneficiaris es

reparteixen entre programes

d’alimentació sostenible i de 

recursos naturals.

El març del 2011, un total de 769 famílies

camperoles i indígenes van ser expulsades

dels seus habitatges de la vall del Polochic

(Guatemala). Els van cremar els conreus i tres

camperols van morir com a conseqüència de

la violència emprada per part dels cossos de

seguretat de l’Estat i l’empresa Chabil Utzaj.

Després d’ésser expulsats de les seves finques,

els camperols van decidir conrear a la riba,

en unes terres de l’Estat que no poden ésser

venudes a empreses privades. No obstant

això, la mateixa empresa sucrera que els havia

expulsat va arrasar aquests conreus i va deixar

les famílies sense els grans que són bàsics per a

la seva subsistència.

La campanya internacional a favor de

les famílies de la vall del Polochic es va

desenvolupar en aliança entre Oxfam Intermón

a Espanya, Oxfam a Guatemala, el Comité de

Unidad Campesina (una de les organitzacions

camperoles més important del país) i les famílies

afectades per aquest cas. La campanya, a la

qual també es van sumar altres membres de

la confederació Oxfam, va rebre el suport de

55 països.

Aquesta campanya, però, no és pas un acte

aïllat, sinó que és forma part del treball que

Oxfam fa a Guatemala i a la regió, on el dret a la

terra és una demanda històrica per part de molts

moviments socials i camperols.

Des de l’any 2012 s’han dut a terme diferents

accions de diàleg i incidència cap al Govern de

Guatemala i cap al seu màxim representant,

el president Otto Pérez Molina, instant-lo a

complir el seu acord de retornar la terra a les

més de 600 famílies que van ser desallotjades

de manera totalment injusta. Des de l’inici

de la campanya s’han aconseguit un total de

107.000 signatures de suport arreu del món.

El Govern de Guatemala ha ressituat 140 famílies. 

Però cal que continuem pressionant-lo per

tal que compleixi els compromisos assumits i

concreti la compra de terres pendent per a les

629 famílies que continuen vivint en condicions

que posen en risc la seva vida, especialment la

de dones, nens i nenes.

Lliurament de signatures 
al president de Guatemala, 
Otto Pérez Molina, en 
protesta per l’expulsió de 
800 famílies camperoles de 
la vall de Polochic el març 
del 2011.

“Participar en 
els projectes 
educatius d’Oxfam 
Intermón m’ha 

permès continuar aprenent i, 
alhora, reflexionar i compartir 
el desig de transformar 
la realitat educativa amb 
educadors i educadores que 
formen part de la xarxa. He 
conegut moltes persones 
compromeses, que treballen a 
l’aula i fora de l’aula, que són 
un referent i un estímul per a 
mi dia rere dia.”

FLOR LÓPEZ-ASENJO, 

VOLUNTÀRIA DELS PROGRAMES 

D’EDUCACIÓ D’OXFAM INTERMÓN
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DRET  
A ÉSSER 
ESCOLTATS
Facilitar les eines perquè les poblacions 

dels països pobres reclamin els seus drets i 

promoure l’activisme social, allò que anomenem 

ciutadania activa, han esdevingut elements 

transversals per a una bona part dels nostres 

programes de cooperació. Malgrat això, tenim 

dos programes específics a dos països del Sud. 

I en aquest exercici, una gran part dels nostres 

esforços els hem dedicat també a generar en la 

societat espanyola processos de participació 

per exigir polítiques més justes, solidàries i 

redistributives.

“Oxfam Intermón ens 
dóna suport per fer la 
fira, ens ha facilitat 
la construcció d’un 

magatzem per al lloc de venda 
dels productes. Molta gent vol 
associar-se amb nosaltres per 
obtenir els mateixos beneficis 
que nosaltres tenim. Perquè 
estar sol és molt difícil.” 

CELINA VILLALBA (PARAGUAI),

UNA DE LES PETITES AGRICULTORES QUE PODEN

TIRAR ENDAVANT GRÀCIES A LA VENDA DELS

PRODUCTES DEL SEU HORT EN UN MERCAT QUE TÉ

EL SUPORT D’OXFAM INTERMÓN

Cap empresa és massa gran com per no escoltar els seus clients. La campanya 

Rere la marca, que vam iniciar el febrer del 2013 amb l’objectiu d’analitzar i 

denunciar les polítiques socials, laborals i mediambientals de les deu empreses 

d’alimentació i begudes més grans i poderoses mundialment, ha donat uns grans 

resultats. Un dels últims èxits l’han protagonitzat Coca-Cola, PepsiCo i Twinnings 

(una de les empreses del grup ABF), que han cedit a la pressió i han declarat

tolerància zero a l’acaparament en les seves cadenes de subministraments, a 

més d’avaluar l’impacte de la seva producció en diversos països.

Per tal de continuar assolint fites en aquest sentit, seguim denunciant les 

males pràctiques d’aquestes deu poderoses empreses i instant-les a prendre 

les mesures necessàries per crear un sistema alimentari just. I és que, durant 

l’últim segle, mentre aquestes empreses han anat prosperant, els milions 

de persones que les proveeixen de la terra, l’aigua i el treball necessaris per 

elaborar els seus productes s’han hagut d’enfrontar a unes dificultats cada 

vegada més grans.

Ara, factors com el clima (cada cop més canviant), els impactes negatius 

que l’actuació d’aquestes empreses té en les comunitats o una base 

de consumidors cada vegada més exigent estan obligant la indústria a 

replantejar-se la seva manera de fer negocis.

RERE LA MARCA
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PERSONES 
BENEFICIÀRIES 
A Colòmbia, Espanya
i Mauritània

QUÈ HEM 
ACONSEGUIT
» Disposem de 
97 equips estables 
de voluntariat a 
Espanya, integrats 
per 1.653 persones.

» El voluntariat 
ha impulsat
807 accions de 
carrer.

» Prop de 
450.000 persones
han participat en
aquests actes.

Christopher Acosta
utiliza uno de los
surtidores de agua
instalados por Oxfam
Intermón.

“Us segueixo a través 
de les xarxes socials i 
també rebo els vostres 
butlletins de notícies. 

Difonc aquelles qüestions que em 
semblen interessants, que impacten, 
que considero que s’han de donar a 
conèixer. No miro d’obligar ningú a 
fer res, sinó que tan sols informo, 
perquè cadascú sigui lliure d’actuar 
com consideri millor. Crec que tots i 
totes podem aportar alguna cosa.”

ANA MARTÍN, 

UNA DE LES GAIREBÉ 10.000 PERSONES QUE, AMB LES 

SEVES SIGNATURES, VAN ALÇAR LA VEU PER DEMANAR A 

AQUESTES COMPANYIES MÉS COMPROMÍS ENFRONT DEL 

CANVI CLIMÀTIC
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Des de l’esclat del conflicte militar de Mali, 

prop de 375.000 persones s’han vist obligades 

a fugir de les seves llars. Aquesta situació 

ha comportat una necessitat urgent d’aigua, 

aliments, sanejament i refugi. Des d’Oxfam, 

assegurem les activitats de salvament de 

les poblacions de refugiats i la distribució de 

serveis d’aigua i sanejament entre les famílies 

vulnerables. A més de proporcionar ajuda 

humanitària, les intervencions han tingut com

a objectiu aconseguir solucions a llarg termini 

per als refugiats i les poblacions d’acolliment, 

tant a Burkina Faso (113.308) com a Mauritània 

(55.000).

SALVAR VIDeS
Mentre continua sent necessari atendre les persones afectades per les emergències 

cròniques de la República Democràtica del Congo, el Iemen, el Sudan, Somàlia i Mali, a les 

Filipines, onze milions de persones han sofert el pas del tifó Haiyan, que ho ha assolat tot. 

El nostre repte principal, a més de subministrar aigua potable, sanejament i kits
d’emergència a aquestes poblacions, és assegurar la seva protecció i el finançament 

internacional necessari per mitigar la situació en què es troben.

Mariam Mamadou, refugiada de Mali, es va desplaçar amb els seus tres fills fins al camp de refugiats de Mentao. A la foto, molent sorgo per preparar-hi menjar.

MALI: UNA CRISI SILENCIOSA
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1.603.961 
PERSONES 
BENEFICIÀRIES
A Burkina Faso,
Burundi, l’Equador,
Etiòpia, les Filipines,
Haití, Mauritània,
Moçambic, Nicaragua, 
el Paraguai,
la República 
Dominicana, el Sudan 
del Sud i el Txad

QUÈ HEM 
ACONSEGUIT
» Hem portat aigua 
potable i sanejament 
a prop d’un milió
de persones a 
Burkina Faso, 
Etiòpia, Mauritània, 
Moçambic, 
el Paraguai, 
la República 
Dominicana, el Sudan 
del Sud i el Txad.

» Hem atès 158.308 
refugiats malians 
en tres camps
de refugiats de
Mauritània i Burkina
Faso.

» Al Sudan del Sud 
hem ofert suport a
166.000 persones
desplaçades
pels conflictes
interètnics.

» Hem treballat 
en la prevenció de
risc de desastres a 
l’Equador, Nicaragua
i la República
Dominicana.

El 8 de novembre del 2013, el tifó Haiyan (o Yolanda) va sembrar el caos en una 

gran part del centre de les Filipines. Vents aterridors es van unir a una marejada 

ciclònica i van arrasar les comunitats costaneres. Hi van morir més de 8.000 

persones, i quatre milions es van veure obligades a abandonar les seves llars.

A Oxfam ja hem ajudat més de 730.000 persones. Al principi, ens vam dedicar 

principalment a donar-los assistència de supervivència, amb aigua sanejada, 

vàters, kits d’higiene, tendals i diners en efectiu per comprar menjar i altres 

articles de primera necessitat. Després, vam començar a ajudar-los a 

recuperar el seu mitjà de vida, que la catàstrofe havia destrossat. Ara, mesos 

després del desastre, ens hem centrat a ajudar les famílies a trobar maneres 

alternatives de guanyar-se un sou i influir en les polítiques del Govern sobre 

els projectes de reconstrucció i reubicació.

Dos treballadors d’Oxfam organitzen una activitat de promoció de la salut pública per a nens i nenes 
després del pas del tifó Haiyan a les Filipines.

“Amb el pas del tifó, 
ens vam quedar sense 
res; les barques 
estaven destruïdes. 

Moltes gràcies de tot cor a 
Oxfam. Estic molt contenta 
per haver rebut el seu suport. 
Gràcies als donants. Gràcies, 
gràcies, gràcies.”

IMELDA ESGANA,

PEIXATERA PARTICIPANT EN UN PROGRAMA D’OXFAM 

DE RECONSTRUCCIÓ DE BARQUES A L’ILLA DE 

BANTAYAN, AL NORD DE LA PROVÍNCIA DE CEBU

“A la cooperativa 
Consum vam decidir 
donar una part del 
val-regal de Nadal 

dels treballadors i convertir 
aquests recursos en aigua, 
aliments i sostre per a la població 
de les Filipines afectada pel pas 
del tifó Haiyan. La implicació 
de tot el personal va permetre 
recaptar 80.000 euros.”

COMITÈ  SOCIAL DE CONSUM

RECONSTRUIR LES FILIPINES
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Hem llançat al mercat el nostre cafè 

de sempre en format càpsula i en tres 

modalitats diferents: intens, suau i 

descafeïnat. L’origen d’aquest cafè

continuen sent les organitzacions de 

productors guatemalenques Guaya’b i

Codech, la nicaragüenca Aldea Global 

i la ugandesa Ankole Coffee Producers

Cooperative Union (ACPCU). Guaya’b 

disposa de petites explotacions familiars 

ecològiques. Com Codech, promou la 

formació dels productors i la introducció

de millores en el conreu del cafè. Aldea 

Global fomenta la participació de les dones 

en l’organització i en la societat, així com

la regularització de la propietat de les

terres que pertanyen a dones. El grup

productor ACPCU representa 4.300 petits

camperols i camperoles agrupats en deu

cooperatives.

Gràcies al comerç just, els agricultors

reben un preu just pel seu cafè, la qual

cosa els permet tenir una vida digna.

comerç  
just
Enguany celebrem els vint anys de treball en el 

comerç just com una eina de desenvolupament 

de les comunitats dels països empobrits. Durant 

el passat exercici, vam fer compres per valor de 

2,15 milions d’euros a 103 grups de productors 

i productores d’ingredients d’alimentació, tèxtil, 

cosmètica i artesania que es van distribuir a les 

nostres botigues, en grans cadenes de distribució 

i a través d’altres canals. Hem calculat que van 

ser més de 200.000 les persones que van adquirir 

aquests productes, a més de 12 organismes 

públics i 95 empreses. 

Christ
los su
por Ox

“Abans que 
Oxfam Intermón 
comprés la nostra 
producció, molts 

camperols es veien obligats 
a malvendre les collites. El 
comerç just ens ha canviat 
la vida. Gràcies a les primes 
socials hem pogut construir 
escoles i cases per als 
mestres i rebre formació.”

JOHN NUWAGABA,

DIRECTOR D’ACPCU

CAFÈ DE COMERÇ JUST,  
TAMBÉ EN CÀPSULES 

Deudanta Tibayungwa
viu al poble de

Bukongoro, a Uganda.
És productora de cafè 

g g

i forma part de la 
cooperativa Nyakahita 

Mihirwa, que té el 
suport d’Oxfam 

Intermón.
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Des de l’Índia hem aconseguit completar el 

tercer any de col·leccions de comerç just. La 

marca Veraluna té com a objectiu millorar les 

condicions de vida dels homes i les dones de 

l’Índia que treballen en el sector tèxtil. Les seves 

peces de roba i complements són compromesos: 

garanteixen unes bones condicions laborals per 

als treballadors que els produeixen i, a més, es 

confeccionen amb cotó orgànic de comerç just 

conreat per petits artesans i artesanes de quatre 

grups productors de l’Índia: Creative Handicrafts, 

Rajlakshmi, CRC i EMA.

“Durant tots 
aquests anys 
com a voluntària, 
he pogut 

relacionar-me amb persones 
compromeses i solidàries 
que, com jo, creuen que es 
poden canviar les regles del 
comerç per tal que, aquí i 
als països del Sud, tots els 
homes i les dones puguin 
treballar en condicions 
dignes.”

ANA HIJANO,

VOLUNTÀRIA DE LA BOTIGA 

OXFAM INTERMÓN DE MÀLAGA

VERALUNA, UNA 
MARCA DE MODA 
SOLIDÀRIA
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MILERS DE 
PERSONES 
BENEFICIÀRIES 
A Bangla Desh,
Bolívia, el Brasil,
Burkina Faso, Costa 
d’Ivori, Costa Rica,
Cuba, l’Equador, 
Etiòpia, les Filipines,
Ghana, Guatemala,
l’Índia, Indonèsia,
Kenya, el Marroc,
Maurici, Mèxic, el
Nepal, Nicaragua,
Palestina, el
Paraguai, Perú,
la República
Dominicana, Sri
Lanka, Sud-àfrica,
Tailàndia, Tanzània,
Uganda, Vietnam,
Xile i la Xina

QUÈ HEM 
ACONSEGUIT
» Tenim 
1.057 voluntaris 
i voluntàries que 
gestionen les
nostres 38 botigues
de comerç just.

» Les nostres 
vendes van ascendir
durant l’últim any
a 5,15 milions 
d’euros, entre els 
quals cal destacar
els 2,4 milions 
aconseguits a les 
nostres botigues.

» Els tres
productes més
venuts són el cafè,
el sucre i la gamma
de xocolates.
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INFORME  
ECONÒMIC
LES NOSTRES XIFRES, AL DETALL

L’exercici 2013-2014 presenta un resultat 

comptable positiu de 2,4 milions d’euros. 

D’aquest import, hem destinat 761.000 euros 

a reconstituir reserves de la fundació, que

juntament amb l’import dotat en l’exercici 

anterior ens està permetent millorar la nostra

solvència i liquiditat. La resta del resultat

l’hem dedicat a activitats ja compromeses 

de cooperació, que per prudència en l’ús dels 

fons hem ajornat a l’exercici 2014-2015, i a 

nodrir un fons per a possibles emergències. 

Els ingressos que hem tingut durant aquest 

exercici han disminuït respecte a l’anterior 

bàsicament a causa que no s’ha repetit 

l’extraordinària xifra de ingressos per a 

programes de resposta humanitària al Sahel

que vam aconseguir durant l’exercici 2012-

2013. El finançament del Govern espanyol 

i de les administracions autonòmiques i 

locals, en conjunt, s’ha reduït novament,

seguint la tendència dels últims tres anys en 

l’ajuda oficial al desenvolupament. Això s’ha 

compensat amb els ingressos internacionals

aconseguits directament o a través d’altres 

membres de la confederació Oxfam. D’altra 

banda, els ingressos privats es contenen i es 

mantenen dins del previst.

Hem destinat menys fons que en l’exercici 

anterior a les nostres activitats missionals, 

pels motius ja esmentats sobre les 

emergències, però s’han mantingut en xifres 

semblants a les d’altres anys. Continuem 

reduint les nostres despeses d’administració,

mentre que les de captació inclouen el 

traspàs de fons de l’exercici anterior que per 

prudència no vam executar.

Finalment, durant l’exercici 2011-2012 vam 

dotar una provisió de dos milions d’euros

per cobrir la despesa ja realitzada a compte 

d’Oxfam Intermón en programes aprovats 

per algunes administracions públiques i

no cobrats. Hem aconseguit recuperar una

part d’aquests impagaments, per la qual 

cosa, com a l’exercici anterior, hem reduït la 

provisió.

Per a més informació, entra a 

www.OxfamIntermon.org/rendintcomptes.

Comprèn el període de l’1 d’abril del 2013 al 31 de març del 2014.

INGRESSOS

Ingressos privats 50.341.268

Socis i donants (particulars i institucions) 31.403.572

Emergències 2.879.624

Herències i llegats 894.629

Comerç just i editorial 5.144.107

Aportacions d’altres Oxfam 6.529.666

Altres ingressos 3.489.671

Ingressos públics 25.580.760

Govern espanyol 5.386.162

Unió Europea 11.585.547

Administracions autonòmiques i locals 4.160.014

Organismes multilaterals 4.403.913

Govern andorrà 45.124

Total ingressos 75.922.028

despeses

Programes d’actuació 62.315.005

Cooperació internacional 50.033.352

Projectes de desenvolupament 38.370.206

Acció humanitària 11.663.146

Campanyes de sensibilització i educació 6.967.127

Comerç just i editorial 5.314.526

Administració i captació de fons 12.335.571

Administració 3.905.030

Captació de fons 8.430.541

Provisions per a insolvències -1.207.909

Total despeses 73.442.668

RESULTAt ExERCICI
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CONTACTA  
AMB NOSALTRES
902 330 331 | 93 378 0165 | info@OxfamIntermon.org 
Oxfam Intermón té presència a tot el territori espanyol i Andorra, 

amb 7 seus i 41 comitès que gestionen 38 botigues de comerç just.

seus D’OXFAM INTERMÓN
BARCELONA

Gran Via de les Corts

Catalanes, 641

08010 Barcelona 

BILBAO

Alameda de Urquijo, 11, 5è C  

48008 Bilbao

LA CORUNYA

Santa Catalina, 16-20, 1r, local B

15003 La Corunya

MADRID

Alberto Aguilera, 15

28015 Madrid

SARAGOSSA

León XIII, 24

50008 Saragossa

SEVILLA

Méndez Núñez, 1, 1a planta, 

oficina 6

41001 Sevilla

VALÈNCIA

Marquès de Dosaigües, 5

46002 València

LES NOSTRES BOTIGUES DE COMERÇ JUST A ESPANYA

Hi ha 38 botigues Oxfam Intermón repartides per tot el territori estatal, on es poden adquirir productes d’alimentació, artesania,

bijuteria i cosmètica, entre d’altres, tots produïts respectant sempre les regles del comerç just.

GRANADA

MÀLAGA

GANDIA

CASTELLÓ

VIGO

OVIEDO

SANTANDERRTT

LOGRONYOO

MADRID

TOLEDO

SEVILLA

MÚRCIA

ELX
ALACANT

PALMA DE MALLORCALOLLO

VALÈNCIA

BILBAOB

LLEÓ

BARCELONA

T AGONAARRAAGTT

VILANOVA I LA GELTRÚLL

LLEIDAD

TERRASSAT DELLSABADEADEL

GIRONAGGI

PAMPLONAMPL

BURGOS

VALLADOLID

SALAMANCA
GUADALAJARAA

SARAGOSSA

BADALONA

HUELVA

JERREZ DE LAER

FRONNTERAONT

LA CORUNYA

NT SEBASTIÀSANSANT
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902 330 331

Al Txad, entre 15 i 17 de cada 100 nens pateixen 

malnutrició aguda o severa. En aquest país africà 

hi ha una crisi que no és tractada com una crisi. 

Això implica que una gran quantitat de nens i nenes 

necessiten atenció i tractament per poder continuar 

vivint. 

 
EL NOSTRE TREBALL EN HIGIENE I SANEJAMENT AL TXAD,  
ON FA GAIREBÉ VINT ANYS QUE HI TREBALLEM, PERMET  
PORTAR AIGUA NETA A MILERS DE PERSONES.

CANVIEM VIDES  
QUE CANVIEN VIDES

902 330 331
OxfamIntermon.org

Oxfam Intermón @OxfamIntermon
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0Quan 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.


