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Contigo, 
esixindo 
xustiza



carta da directora

Respondendo con 
calidade ao  
contexto de crise

Benqueridos amigos e amigas, 

Tedes nas vosas mans un breve resumo 
das actividades realizadas durante o exerci-
cio 2007-2008 por todos os que formamos 
Intermón Oxfam –si, tamén ti que me estás 
a ler e que coa túa colaboración fas posible 
estes cambios tan importantes–. Este foi un 
ano difícil dado o contexto de crise no que 
nos atopamos e que, antes que a ninguén, 
alcanzou, a través da escandalosa subida do 
prezo dos alimentos, aos máis vulnerables, ás 
poboacións máis pobres de países que per-
deron a súa seguridade alimentaria por mor 
de políticas erróneas dos seus gobernos e das 
institucións financeiras internacionais. 

Fronte a esta dura realidade, seguimos e se-
guiremos afondando nun modelo de coopera-
ción integral que busca responder ao proble-
ma da pobreza desde todas as frontes. Porque 
a pobreza é un problema económico pero ta-
mén político e social, cuxas raíces están na 
vulneración de dereitos básicos de mulleres 
e homes, desde os máis elementais –como 

o dereito á vida e á protección e asistencia 
ante calquera catástrofe ou conflito– ata os 
dereitos á educación, ao acceso á propiedade, 
á equidade de xénero, á participación social 
e política… 

Este enfoque de dereitos guía o noso mode-
lo de traballo e o plan estratéxico 2007-2017 
cuxos primeiros avances nos seus cinco eixes 
básicos –xustiza económica, servizos sociais 
básicos, acción humanitaria, dereitos das 
mulleres, e cidadanía e gobernabilidade– re-
sumimos aquí. Ao conseguido en cambios e 
melloras concretas na vida das poboacións 
beneficiarias do noso labor hai que lle sumar 
o logrado nas metas internas de mellora da 
calidade e a transparencia da nosa xestión, 
que supuxo un enorme esforzo para o equi-
po de Intermón Oxfam que desde aquí quero 
agradecer. Como quero agradecer a todos os 
nosos colaboradores –persoas individuais, 
empresas, institucións públicas– o voso apoio 
continuado e entusiasta. Xuntos seguiremos a 
combater a inxustiza e a pobreza. 

Grazas! 

Ariane Arpa 
Directora xeral de Intermón Oxfam

Fronte a esta dura realidade, 
seguimos afondando nun 
modelo de cooperación 
integral que busca responder 
ao problema da pobreza

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/rindiendocuentasFo
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Quen somos? 
243.570 socios e donantes. 81.850 colaboradores das 
nosas campañas. 15.694 participantes en Conectando 
Mundos. 2.947 persoas que compraron os nosos 
libros. 274.010 consumidores de comercio xusto. 1.829 
voluntarios que, de xeito estable, forman o equipo 
xunto a 807 persoas contratadas (483 en España e 
324 en países do Sur). Máis de 3.464 voluntarios que 
contribúen a organizar Un Día para a Esperanza e outras 
actividades públicas. 104 organizacións locais do Sur 
coas que traballamos. 113 organizacións de comercio 
xusto ás cales mercamos produtos…

O EQUIpO DE 
InTERMón 
OxFAM 
xuño 2008

COnSELLO DE 
DIRECCIón

Ariane Arpa, directora 
xeral
Anna Sentís, adxunta á 
directora xeral
Marta Arias, directora de 
Campañas e Estudos
Santi Bolíbar, director 
Territorial
Fran Equiza, director de 
Cooperación Internacional. 
Actualmente, Franc Cortada
Pilar Porta, directora de 
Comunicación e Márketing
Laura Sáenz, directora 
de Recursos Humanos e 
Xestión Interna
Rafael Sanchís, director 
de Comercio Xusto

pATROnATO

Presidente: Josep Miralles
Secretario: Xavier Pérez 
Farguell
Tesoureiro: Jorge Rosell
Vocais: Bartomeu Amat, 
Ramon Casals, Esther 
Colmenarejo, María Luisa 
de la Puente, Lluís Magriñà, 
Luis Marteles, Fernando 
Motas, José María Tomás, 
Oriol Tunyí e Yolanda 
Yustas.

Durante o exercicio 2007-2008, 
abandonaron o Patronato, por 
finalización do seu mandato, os 
vocales Lluís Magriñà e Yolanda 
Yustas. Con posterioridade, in-
corporáronse a este órgano José 
Antonio Alonso, Cipriano Díaz, 
Cristina Manzanedo e Xavier 
Torra; Ramon Casals asumiu o 
cargo de tesoureiro e Jorge Rosell 
pasou a actuar como vocal.

70%

18%

12%

Persoal contratado  
en España

Persoal contratado  
en países do Sur

Voluntariado

persoas que unidas esiximos xustiza.



En Guatemala…
Conseguimos mellorar as capacidades 
produtivas de 2.191 pequenos productores de 
grans básicos, hortalizas e froitas. É o caso de 
pedro García que agora ten un invernadoiro 
que lle permite diversificar os seus cultivos e 
vender o que lle sobra no mercado. “Co diñeiro 
extra mercamos azucre, feixón e comida para 
os nenos”, asegura.

Defendemos a 
xustiza económica

Desde Intermón Oxfam, puxemos en marcha 
30 programas de cooperación, a maioría dos 
cales están destinados a garantir medios de 
vida sostibles ás familias campesiñas máis po-
bres. Ao mesmo tempo, reivindicamos unhas 
políticas agrícolas e comerciais que as teñan 
en conta. Nesta liña, unha parte importante 
do noso traballo de presión e mobilización 
centrouse no seguimento dos acordos de 
asociación económica (EPA, polas súas si-
glas en inglés) que a Unión Europea ten que 
pechar cos países ACP (África, Caribe, Pací-
fico), entre os que hai algúns dos máis pobres 
do mundo. Esiximos ao Goberno español que 
impulse uns acordos favorables ao desenvol-
vemento, con propostas formuladas en dous 

informes e a entrega de 600.000 sinaturas, 
moitas das cales foron recollidas durante as 
xiras de Miguel Bosé, Dover e Shuarma. Ta-
mén incorporamos ás nosas reivindicacións 
a loita contra o cambio climático que afecta 
sobre todo aos países pobres. 

Paralelamente, aumentamos as compras a 
campesiños e artesáns do Sur co obxectivo de 
facilitarmos o seu acceso ao mercado interna-
cional nunhas condicións xustas e igualitarias. 
En total, fixemos compras por un valor de 4,3 
millóns de euros a 113 grupos productores de 
África, América Latina e Asia.

Máis mulleres e homes, no 
campo e na cidade, exer-
cerán o dereito a dispor 
de medios de vida seguros 
e sostibles, froito tamén 
dun reparto máis xusto da 
riqueza.O
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Esiximos servizos sociais 
básicos de calidade

En Mozambique…
Dentro do noso traballo de formación do 
profesorado nas provincias de niassa e Cabo 
Delgado, ao norte do país, conseguimos que 
aumente o número de profesoras que queren 
mellorar o seu nivel de estudos. Unha delas 
confesounos: “Ao principio criticábannos pero 
demostramos que somos capaces de ser algo máis 
que esposas, fillas ou nais subordinadas”.

Puxemos en marcha sete programas destinados a mellorar o 
acceso e a calidade da auga potable, a hixiene e a educación 
básica da poboación máis pobre, sempre esixindo a implica-
ción do Estado como garante do dereito a uns servizos sociais 
básicos de calidade para todos e todas.

Alcanzaranse as metas dos Obxectivos de Desen-
volvemento do Milenio referidos a servizos sociais 
básicos, o que permitirá ás persoas que viven na 
pobreza, especialmente a mulleres e nenas, exer-
cer o seu dereito a dispoñer de servizos accesibles 
e alcanzables de educación, abastecemento de 
auga, saneamento e sanidade. O
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Onde traballamos

  Nº de proxectos de DESENVOLVEMENTO

  Nº de proxectos de ACCióN huMANiTARiA

  Nº de organizacións de COMERCiO xuSTO

  incidencia en políticas e/ou MOBiLizACióN SOCiAL

 desenvOlvementO accIón humanItarIa cOmercIO xustO Países

áfrIca 153 31 26 18

amérIca 296 19 53 15

asIa 20 5 34 13

tOtal 469 55 113 46

Tamén xestionamos proxectos de desenvolvemento de ámbito rexional: 
7 en Centroamérica, 3 en América do Sur e 8 en África.

A reprodución do mapa corresponde á proxección de Peters. Mostra os países 
en proporción aos seus tamaños relativos, segundo áreas iguais.
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Membros de Oxfam internacional
Intermón Oxfam (España) 1956
Oxfam Alemaña 1995
Oxfam América (EE.UU.) 1970
Oxfam Australia 1953
Oxfam Bélxica 1963
Oxfam Canadá 1963
Oxfam Francia - Agir Ici 1988

Oficinas de incidencia política de Oxfam internacional en Washington, 
Bruxelas, Xenebra e Nova York, e de campañas en Italia e Brasil.

Membro observador: Rostros e Voces (México).

Organizacións vinculadas (pre-observadoras): Oxfam Xapón e Oxfam Trust en India.

xuntos traballamos en máis de 100 países.

Oxfam Gran Bretaña 1942
Oxfam Hong Kong 1975 
Oxfam Irlanda 1998
Oxfam Nova Zelanda 1991
Oxfam Novib (Países Baixos) 1956
Oxfam Québec (Canadá) 1973



Actuamos polos dereitos  
en crises humanitarias

En Sudán…
O noso programa alimentario 
e de abastecemento de auga 
no sur do país está a beneficiar 
a 60.000 persoas, entre 
retornados tralo fin da guerra 
nesta rexión, comunidades de 
acollida e desprazados pola 
actual violencia en Darfur. 
Yazia ngere recibiu sementes 
e ferramentas: “Espero que 
a colleita me permita dar de 
comer a toda a miña familia 
que creceu ao acoller a unha 
sobriña e os seus tres fillos, 
que  quedaron orfos”.

Durante este exercicio, interviñemos en 14 
urxencias para dar unha resposta ás vítimas 
de catástrofes como o terremoto en Perú e 
os incendios en Paraguai (agosto 2007), as 
tormentas tropicais na República Dominica-
na (finais 2007), as inundacións en Mozam-
bique (principios 2008) e a guerra en Darfur, 
que provocou a fuxida de miles de sudaneses 
e sudanesas aos campos de refuxiados de 
Chad. Primeiro, procuramos refuxio seguro, 
alimentos e auga potable, e promovemos a 
saúde e a hixiene, das persoas afectadas. 

Logo, colaboramos para que poidan empe-
zar de novo. Ademais, puxemos en marcha 5 
proxectos destinados á prevención de futuros 
desastres. 

Igualmente, reclamamos á comunidade in-
ternacional que cumpra coa súa ‘responsa-
bilidade de protexer’ ás vítimas de desastres 
naturais e conflitos. Ao Goberno español pe-
dímoslle que promova a aplicación do dereito 
internacional humanitario en todas as crises 
relevantes.

Nas crises humanitarias, mulleres 
e homes terán aseguradas a pro-
tección e a asistencia necesarias, 
con independencia de quen sexan, 
onde vivan ou como sexan afecta-
dos, de forma que se garantan os 
seus dereitos humanos.O
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Durante este exercicio deseñamos un plan 
de traballo para elaborar, en 2008-2009, 
un diagnóstico que nos permita detectar as 
nosas necesidades para ser unha organi-
zación sensible ás cuestións de xénero, de 
tal modo que, realmente, os dereitos das 
mulleres estean no centro de todas as nosas 
actuacións. 

En Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala e 
Marrocos, puxemos en marcha cinco pro-
gramas específicos dirixidos a reforzar os 

dereitos políticos das mulleres. Ademais, 
avanzamos na aplicación do enfoque de xé-
nero nos programas de Medios de Vida Sos-
tibles e de Educación de maneira que non 
se limiten a considerar ás mulleres como 
meras beneficiarias, senón que supoñan un 
cambio nas relacións de poder dentro e fóra 
dos fogares. En acción humanitaria, o foco 
céntrase en darlle visibilidade e denunciar a 
violencia contra as mulleres, e en fomentar a 
súa participación na resolución de conflitos 
e en procesos de construción de paz.

Impulsamos os  
Dereitos das Mulleres

En Colombia…
no contexto de conflito 
armado e de degradación 
sistemática das condicións de 
vida dos sectores populares, 
as mulleres de Colombia 
viven múltiples formas de 
discriminación e violencia. 
A través do noso traballo 
benefícianse directamente 
965 mulleres e 350 
organizacións integrantes 
do movemento feminista 
e pacifista chamado a Ruta 
pacífica de Mulleres, a través 
do cal benefícianse entre 
8.750 e 9.000 mulleres en 
todo do país.

En 2017 un maior número de mulleres dos países onde traballamos 
gañan control sobre as súas propias vidas, acceden e controlan recur-
sos e ingresos estables e os seus dereitos teñen maior recoñecemen-
to a diferentes niveis (desde o ámbito familiar ata os ámbitos político 
e lexislativo), mediante o aumento da capacidade de participación e 
toma de decisións das organizacións de mulleres en diferentes espa-
zos políticos, sociais e económicos. O
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Promovemos a 
cidadanía global
Defendemos os dereitos humanos  
e as minorías 
Contribuímos a reforzar as capacidades 
das organizacións indíxenas de Guatemala 
e Paraguai para reclamar políticas públicas 
e orzamentos que teñan en conta os seus 
dereitos. En Colombia e Brasil colaboramos 
con organizacións de afrodescendentes, 
conseguindo un maior recoñecemento da 
súa problemática e capacidade para presio-
nar aos gobernos locais. 

Esiximos redistribución  
da riqueza e transparencia 
Na maioría dos países latinoamericanos onde 
traballamos desenvolvemos programas espe-
cíficos dirixidos a reforzar a participación da 
cidadanía na reclamación de políticas públicas 
redistributivas e unha maior transparencia no 
gasto público. En Bolivia, Chad, Ecuador e Mau-
ritania, ricos en recursos enerxéticos, tamén 
traballamos con este enfoque, moi vencellado 
á redistribución dos ingresos derivados da in-
dustria extractiva.

Educamos para unha  
cidadanía global
Contribuímos á transformación de valores, ac-
titudes e comportamentos do noso alumnado 
coa elaboración de materiais didácticos no 
marco do programa Educar para a Cidadanía 
Global, no que se inscribiron 1.935 centros e 
1.873 profesores e profesoras a título persoal. 
Coa organización do I Encontro Internacional 
e o II Seminario Educar para a cidadanía glo-
bal seguimos impulsando unha rede de pro-
fesorado activo. 

pedimos a actuación responsable  
do sector privado
O pasado maio participamos na xunta de accio-
nistas de Repsol YPF grazas á cesión de accións 
de inversores españois (unhas 81.000) e fondos 
norteamericanos. Aproveitamos esta oportuni-
dade para pedir publicamente á empresa unha 
política de pobos indíxenas pública, transparen-
te e verificable; e para entregar as 11.000 firmas 
de apoio que conseguíramos. Era a primeira vez 
que desde Intermón Oxfam facíamos ‘activismo 

intermón Oxfam contribuirá á construción 
dun movemento cidadán global con capa-
cidade para esixir xustiza aos gobernos e 
ao sector privado, e ao establecemento 
dun ámbito privado e público favorable 
para o exercicio dos dereitos dos cidadáns 
e cidadás. O
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accionarial’ e conseguimos que o presidente da 
petroleira manifestase a súa intención de cum-
prir coas nosas demandas, aínda que ata a data 
non houbo ningún cambio. 

Implicamos á mocidade
A participación deste colectivo au-
mentou moito, sobre todo co lan-
zamento, en maio de 2008, da 
web www.dalelavueltaalmundo.
org, desde onde propoñemos 
actividades (tanto virtuais como 
presenciais) que, ao final do exer-
cicio, conseguiron mobilizar a 820 
mozos e mozas. Así mesmo, creamos 
grupos de apoio a Intermón Oxfam en 11 
universidades.

Fomentamos o consumo responsable
E facémolo desde varias frontes. Por unha ban-
da, impulsamos 129 actividades de sensibiliza-
ción sobre comercio xusto (111 en supermerca-

dos), que contaron coa participación de 70.000 
persoas. Doutra banda, ofrecemos espazos de 
reflexión e propostas para aforrar enerxía, facer 
un turismo sostible ou apostar por empresas 

responsables. 

Apostamos polo 
coñecemento crítico
A nosa editorial sacou 66 títulos 
ao longo do exercicio. Destaca 
o lanzamento dunha nova co-
lección dirixida a adolescentes, 
Nadhari nova, e a primeira se-

rie de libros para bebés de 0 a 3 
anos. Paralelamente, o noso equipo 

de investigacións realizou 20 informes, que 
podes descargar na nosa web. Destaca Puer-
tas al mar. Por qué todos deberíamos estar 
interesados en una política migratoria más 
justa e inteligente, onde por primeira vez to-
mamos posición nun tema esencial como a 
inmigración.

CUENCA

CÁCERES

CÓRDOBA

GRANADA

BAHÍA DE CÁDIZ

MÁLAGA

GANDÍA

CASTELLÓN

SANTIAGO
DE COMPOSTELA

VIGO

GIJÓN

OVIEDO

SANTANDER
SAN SEBASTIÁN

LOGROÑO

MADRID

TOLEDO

SEVILLA

MURCIA

ALICANTEELCHE

PALMA DE MALLORCA
VALENCIA

BILBAO
A CORUÑA

LEÓN

ZARAGOZA

BARCELONA

TARRAGONA
REUS VILANOVA I LA GELTRÚ

LLEIDA

TERRASSA
SABADELL

GIRONA
PAMPLONA

BURGOS

VALLADOLID

SALAMANCA
GUADALAJARA

BADALONA

ANDORRA

VITORIA-GASTEIZ

GETAFE

HUELVA

MATARÓSANT CUGAT

JEREZ DE LA FRONTERA

LAS PALMAS

SEDE

COMITÉ

TENDA DE COMERCIO XUSTO

En España… 
A 30 xuño de 2008, 
contamos con 7 sedes, 
41 comités e 47 tendas 
de comercio xusto, desde 
onde canalizamos a 
solidariedade dos nosos 
socios e colaboradores e 
da sociedade española, 
en xeral, cara ás 
poboacións máis pobres.
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Informe económico

Ingresos
iNGRESOS PRiVADOS  52.712

4	Socios e doadores  36.465
4	Doazóns para emerxencias  1.691
4	Vendas de comercio xusto, editorial  
 e ingresos financeiros  12.198
4	Herdanzas e legados  2.358

iNGRESOS PÚBLiCOS  26.449

4	Goberno español  7.721
4	Unión Europea  8.539
4	Administracións autonómicas  
 e locais  8.997
4	Axencias de cooperación  
 internacionais  1.192 

TOTAL iNGRESOS  79.161

Gastos
PROGRAMAS DE ACTuACióN  69.533 

4Cooperación internacional  51.744
Proxectos de desenvolvemento  29.238

Axuda humanitaria de emerxencia  13.319

Xestión técnica, seguimento sobre  
o terreo e avaliación  9.187

4Campañas de sensibilización  
 e educación  7.139
4Comercio xusto e editorial  10.650

ADMiNiSTRACióN E CAPTACióN  
DE FONDOS  10.323

TOTAL GASTOS  79.856

Resultado -695

No exercicio 2007-2008, tivemos un aumento do 6% dos 
ingresos totais, que superaron os 79 millóns de euros. Este 
incremento foi moi significativo no capítulo de ingresos 
públicos que supuxeron un 33%, fronte ao 67% de privados.

67%

33%

70%

3%

23%

4%

INGRESOS
PRIVADOS

SOCIOS E DOADORES

HERDANZAS 
E LEGADOS

VENDAS DE COMERCIO 
XUSTO, EDITORIAL E 
INGRESOS FINANCEIROS

DOAZÓNS PARA 
EMERXENCIAS

5%
34%

29%

32%
INGRESOS 
PÚBLICOS

GOBERNO ESPAÑOL

UNIÓN EUROPEA

ADMINISTRACIÓNS
AUTONÓMICAS 
E LOCAIS
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