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pàGINA 8

FINS QUE TRENQUEM  
EL CERCLE DE LA POBRESA
A Zimbàbue, més de quatre milions de persones estan directament afectades 
per la greu escassetat d’aliments. La majoria de famílies amb prou feines 
aconsegueixen menjar una vegada al dia i fins i tot n’hi ha moltes que només 
poden fer un àpat cada dos dies. Sense aliments ni aigua, els nens no tenen 
prou força per assistir a l’escola i prosperar. Milers de famílies estan treballant 
intensament per aconseguir transformar les seves vides. La nostra determinació 
és estar al costat de les persones que més ho necessiten, fins que trenquem el 
cercle de la pobresa.

pàGINA 14

TREU A LA LLUM ELS DINERS 
QUE NO VEUS
Hem iniciat una campanya amb uns 
protagonistes molt especials: els diners que no 
veus. Amb aquesta iniciativa volem incidir en 
com l’existència de paradisos fiscals agreuja 
la desigualtat extrema, un dels principals 
problemes d’aquest segle. Reclamem a les 
grans empreses internacionals que abandonin 
la seva presència en els paradisos fiscals, per 
poder canviar així l’injust sistema fiscal actual.

pàGINA 24

UN FUTUR SENSE 
POBRESA ÉS POSSIBLE  
Perquè creiem en el poder que tenen les 
persones i en la seva capacitat per canviar 
el seu entorn i incidir en les causes de 
la pobresa, treballem dia rere dia, al 
costat de les comunitats, per reduir les 
desigualtats socials i econòmiques. Tot 
això és possible gràcies a persones com 
tu. Et mostrem aquí el resum d’activitats 
de l’exercici 2016-17.
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Publicació impresa 100% 
en paper reciclat

Passa les pàgines  
de la nostra revista a   
www.OxfamIntermon.org/
revista des de la teva tauleta, 
mòbil o ordinador
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uN FuTur seNse PObresa
José María Vera
Director general 
d’Oxfam Intermón
@Chema_Vera

ediTOrial

 L’evolució de la pobresa, i de diversos 
aspectes que la determinen, com ara les 
desigualtats, els conflictes o el canvi climàtic, 
ens condueix a una actuació més estructural. 
Tot ens empeny a transformar-nos per tal 
d’ésser més eficaços en la tasca de construir 
un futur sense pobresa. Davant de nosaltres 
tenim grans reptes, com la distribució del poder 
global, el sorgiment de nous actors socials o la 
revolució tecnològica accelerada. 

La pobresa crea cercles viciosos, com 
veiem a Zimbàbue: després de cinc anys de 
sequera severa, les pluges hi van arribar 
de manera torrencial. Les inundacions van 
ser devastadores i el país afronta ara una 
greu crisi de fam, ja que és pràcticament 
impossible conrear-hi res. Més de quatre 
milions de persones estan directament 
afectades per l’escassetat. La falta 
d’aliments i aigua fa que moltes famílies 
només puguin fer un àpat al dia o cada dos 
dies. Moltes nenes i nens no tenen forces 
per anar a escola. El cicle de la pobresa es 
perpetua. 

En situacions com aquesta, proporcionar 
aigua i aliments és un primer pas perquè 
les persones tirin endavant. Però, a partir 
d’aquí, el suport a les dones amb capacitat 
de lideratge i la posada en marxa d’iniciatives 
innovadores, en les quals disposem de suport 
tecnològic, són tasques crucials. 

L’extrema desigualtat global ens duu també 
a plantejar iniciatives de reflexió i acció. 
Procurem que es pugui entendre com els 
recursos necessaris per posar fi a la pobresa 
i per finançar serveis públics essencials 
desapareixen a través de paradisos fiscals. 
Un sistema fiscal ple d’incoherències que 
perjudica les persones més vulnerables, tant 
en els països en desenvolupament com en 
els més avançats en termes econòmics. La 
iniciativa que tenim en marxa ara mateix es 
diu “Els diners que no veus”. 

En aquests esforços globals és un privilegi 
comptar amb l’experiència i l’estímul de milers 
de col·legues d’Oxfam, a tots els països on 
estem presents. Salvant vides en les crisis 
humanitàries, en missions extremes a les 
quals ningú no vol anar, al costat de persones 
i problemes oblidats. Al carrer i a les xarxes, 
explicant i animant a la mobilització ciutadana 
per la justícia. I en els llocs on es prenen 
decisions rellevants per a la nostra tasca. 

I el més important és el suport de les 
persones que, com tu, confieu que tot això 
és possible. Gràcies pels recursos que 
solidàriament poseu a les nostres mans i per 
l’indispensable alè que suposa comptar amb 
vosaltres.

José María Vera

Tot ens empeny a 
transformar-nos 
per tal d’ésser més 
eficaços en la tasca 
de construir un futur 
sense pobresa 

El més important 
és el suport de les 
persones que, com tu, 
confieu que tot això 
és possible 
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NOTícies OxFaM

Els passats 28 de novembre a Barcelona 
i 11 de desembre a Madrid, vam compartir 
amb els nostres col·laboradors les línies 
essencials del nostre treball i el resum dels 
projectes duts a terme al llarg d’aquest 
2017 de la mà del director general d’Oxfam 
Intermón, José María Vera.

Es va incidir especialment en la feina feta 
per lluitar contra la desigualtat i, com 
a exemple de les accions realitzades 
en aquest àmbit, es va projectar el 
documental Frágil equilibrio, dirigit per 
Guillermo García López, que va obtenir el 
Goya 2017 al millor documental i que té el 
suport d’Oxfam Intermón. 

Frágil equilibrio és una pel·lícula que parla 
de problemes globals que afecten la 
humanitat: la globalització, la desigualtat, 
la migració... El film s’articula per mitjà de 
les paraules de José Mujica, expresident 
de la República de l’Uruguai, que guia 
l’espectador a través de tres històries que 
tenen lloc en tres continents diferents: dos
executius japonesos a Tòquio que tenen 
una vida basada únicament en la feina; 
una comunitat subsahariana de la 
muntanya Gurugú, a la frontera entre Àfrica 
i Europa, que es juga la vida intentant 
arribar al Primer Món; i diverses famílies 
destrossades per la crisi i la pèrdua dels 
seus habitatges a Madrid. Tres històries 

humanes que reflecteixen els reptes d’un 
món globalitzat, però també les seves 
oportunitats. Una proposta de canvi des 
dels casos particulars cap a una visió 
general: tots i totes som iguals. 

L’acte celebrat a Barcelona va comptar amb 
la presència de la periodista Gemma Nierga; 
i el de Madrid, amb Berna González.

Pots veure Frágil equilibrio a:  
www.filmin.es/pelicula/fragil-equilibrio 
i altres plataformes digitals

Més informació a:  
www.fragilequilibrio.com

Una tercera part de les persones que participen en 
l’Oxfam Intermón Trailwalker són dones. És una bona dada. 
Malgrat el gran augment de la participació femenina en les 
curses que es fan arreu del territori espanyol, es dona la 
circumstància que, a mesura que n’augmenta la distància, 
hi disminueix la presència femenina. Tanmateix, en el 
Trailwalker, tot i els seus 100 quilòmetres, aquest any més 
d’un 32% eren dones. La causa solidària, la marxa en equip 
i la forta motivació són factors clau que fan que moltes 
dones s’animin a superar-se. Estem aconseguint que 
cada vegada se’n sumin més al repte de caminar contra la 
pobresa.

Ja estem preparant la vuitena edició del Trailwalker. 
Gràcies a aquest repte estem recaptant més d’un milió 
d’euros cada any per a alguns dels nostres projectes, com 
per exemple el dels bancs d’aigua, en el qual instal·lem 
accessos d’aigua potable per evitar que les dones i les 
nenes hagin de caminar llargues distàncies.

Dones, heroïnes i avançadores: motor de canvi en els 
països on treballem i també entre les nostres sòcies i 
donants. Si ets una lluitadora contra la pobresa, anima tres 
amigues i comparteix els nostres quilòmetres solidaris a 
Girona (14 d’abril), Euskadi (19 de maig) o Madrid (2 de juny).

T’hi animes? Ens encantaria veure’t!

Més informació a:  
trailwalker.OxfamIntermon.org/ca

Per celebrar el 5 de desembre, Dia Internacional del Voluntariat, vam 
voler fer alguna cosa especial que servís per transmetre a tothom 
la idea que val la pena formar part de l’equip de voluntariat d’Oxfam 
Intermón. I vam tenir una idea: gravar un vídeo de ficció, però basat 
en continguts reals.

I així és com vuit voluntàries i quatre voluntaris, vinguts de 
diferents parts d’Espanya, van acabar asseguts en la cadira d’una 
gestoria, davant d’un suposat gestor tributari, explicant-li per què 
volien incloure en la seva declaració de la renda els beneficis que 
els aportava fer voluntariat a Oxfam Intermón.

Conceptes com sentir-se part d’un grup, actuar contra les 
injustícies, guanyar en seguretat o comprometre’s amb la societat 
demostren que el voluntariat és quelcom molt valuós que no aporta 
diners però sí felicitat. 

Aquests dotze trans4mers, junt amb les altres 1.718 persones 
voluntàries de l’organització, ens regalen moltes hores del seu 
temps; i això, com ja sabem, no té preu. Des d’aquí, us donem les 
gràcies a tots els que col·laboreu amb Oxfam Intermón de manera 
voluntària, per dedicar part del vostre temps a construir un futur 
sense pobresa.

Més información a: www.OxfamIntermon.org/voluntariat

FRÁGIL EQuILIBRIO 
POsa el cOlOFÓ a uN 
aNY de Treball

HerOÏNes sOlidÀries 
EN EL TRAILWALKER

QuaN uNa cOsa NO TÉ Preu
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La República Centreafricana lluita per poder sortir del forat 
negre i la penombra en què s’ha vist sumida després de 
tres anys de conflicte. Aquest país ha encadenat durant 
anys crisis successives que l’han deixat afeblit i amb unes 
necessitats humanitàries enormes que cal afrontar. L’oblit 
internacional i mediàtic no ha fet res més que empitjorar la 
situació.

Les dones són les que més sofreixen. Durant el conflicte 
van perdre molts familiars (marit, fills, filles, pare, mare) 
i es van veure obligades a fer-se càrrec de la resta de la 
família. Moltes d’elles van ser víctimes d’abusos sexuals 
durant la crisi, quan els grups armats van entrar en els 
barris i van cremar i van destruir tot allò que tenien al 
davant. A mitjan 2016, l’ONU havia comptabilitzat més de 
5.600 casos d’agressions sexuals i violacions al país.

En el marc del festival DOCfield, l’Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya i Oxfam Intermón mostren a Barcelona 
l’exposició “Hereves de les ruïnes”, amb testimonis de dones 
que han sobreviscut a la violència i lluiten per tirar endavant.

Més informació sobre el conflicte a:
bit.ly/RepublicaCentreafricana

Ahmed Ali va arribar a l’hospital amb 
18 membres més de la seva família 
el mateix dia. Tots ells tenien còlera. 
L’Ahmed va haver de recórrer un 
trajecte d’hora i mitja amb cotxe. 
Va haver de fer tres viatges per 
portar-los-hi, la qual cosa li va 
costar 36.000 rials, uns 140 euros. Hi 
havia un centre de salut més a prop 
d’Al-Aksh, el poblet on viuen, dins 
la governació de Hajjah, però allà 
no ofereixen cap tractament per al 
còlera.

“No vaig poder fer res per evitar que 
la meva família emmalaltís. Si no 
tenim accés gratuït a aigua potable, 
la malaltia continuarà propagant-se. 
Espero que la guerra s’acabi aviat; 
és la principal raó que estiguem 
vivint aquests dies tan foscos”, 
explica l’Ahmed.

Dies foscos que ja s’han convertit 
en anys. El conflicte està estripant 
el Iemen des del 2015. Els més de 
dos anys de conflicte han estat el 
caldo de cultiu perfecte per a la 
propagació del còlera. La violència 
ha dut el país a la vora de la fam, 
ha obligat milions de persones a 

fugir de casa seva, ha destruït la 
pràctica totalitat del sistema de 
salut, que ja era feble abans d’això, i 
ha obstaculitzat els esforços per fer 
front al brot d’aquesta malaltia.

Afeblida per la fam i la manca 
d’aigua potable després de mesos 
de violència i misèria, la població 
iemenita, com l’Ahmed i la seva 
família, es troba en una situació 
límit: sense recursos i malalta. La 
desnutrició acaba reduint el sistema 
immunològic del cos, i la manca 
d’aigua potable i d’una xarxa de 
sanejament neta i segura, unida a la 
debilitació de la salut, permet que el 
còlera es propagui fàcilment.

Milers de iemenites han mort des del 
començament d’aquesta epidèmia 
i molts més estan ara en perill, ja 
debilitats per la fam i els efectes 
de la guerra. La malaltia continua 
avançant amb rapidesa. Al ritme 
actual, hi haurà un milió de casos al 
novembre.

Més informació a: 
bit.ly/ColeraIemen

“HereVes de les ruÏNes”: sObreViure  
A LA VIOLÈNCIA A LA REpÚBLICA CENTREAFRICANA

el cÒlera es PrOPaGa seNse Fre al ieMeN

el NOsTre Treball al ieMeN
Des del juliol del 2015, hem assistit més d’un milió 
de persones, facilitant aigua potable amb camions 
cisterna (fins i tot en àrees remotes del país), reparant 
els sistemes de subministrament d’aigua i latrines i 
proporcionant a les famílies diners en efectiu perquè 
puguin comprar aliments. També hem engegat 
programes de diners a canvi de feina i hem ofert 
tractament veterinari per al bestiar. En resposta al 
brot de còlera, hem ajudat de manera directa més de 
418.000 persones de quatre províncies en coordinació 
amb altres agències internacionals. Oxfam treballa al 
Iemen des de fa 30 anys.
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NOTícies MÓN
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ónD os anys demanant al Govern 
espanyol que complís el 
seu compromís d’acollir 
17.337 persones refugiades. 

Dos anys recordant-li que les excuses 
no eren vàlides. I, després d’aquests 
dos anys, tan sols han arribat a Espanya 
1.961 persones, poc més d’un 11% 
de la quota a què el Govern s’havia 
compromès. Hem insistit fins la sacietat, 
juntament amb altres organitzacions, en 
la importància d’involucrar-se en aquest 
drama humà i de buscar-hi solucions, i 
malgrat això, segons paraules de José 
María Vera, director d’Oxfam Intermón, 
“aquesta xifra retrata un Govern 
irresponsable i insolidari amb la crisi de 
refugiats més gran de la història recent”. 

les dades de la VerGONYa
Espanya va prometre l’any 2015 que 
acolliria 17.337 persones refugiades, 
entre ressituades (que arribessin des 
d’Itàlia i Grècia) i reassentades (des 
del Líban i Jordània). D’aquestes, en 
dos anys, Espanya només ha ressituat 
1.257 persones de les 9.323 que va 
establir de manera obligatòria la Unió 
Europea en funció de l’economia, la 
població, la taxa de desocupació i la 
pressió migratòria del país. Es tracta 
d’un ridícul 14% que situa Espanya en el 
tercer lloc per la cua, tan sols per sobre 
de Croàcia i Bulgària, sense comptar-hi 
els països que s’han negat a acceptar 
aquest mecanisme o que han acollit d’una 
manera simbòlica. Europa tampoc no ha 
complert les seves promeses. Únicament 
ha ressituat el 28% de les persones 
refugiades que van arribar a Grècia i Itàlia 
i ha reassentat el 77% de les persones 
refugiades en països tercers, com ara el 
Líban o Jordània. 

“Això suposa abandonar a la seva sort 
centenars de milers de persones  
amb dret a protecció internacional,  
obligant-les a arriscar la vida, fins i tot  
menors i persones vulnerables. Cal 

reFuGiaTs seNse reFuGi  
Per uN cOMPrOMís iNcOMPlerT

L’Omar, la Fatima i el seu fill de 2 anys, en el camp de refugiats de Moria, a l’illa grega de Lesbos. 
Van fugir d’Al-Hasakah (Síria) a causa del conflicte.

Vols saber què hem fet durant l’últim any amb la població refugiada,  
tant a Espanya com en altres països? T’ho expliquem a: bloqueados.org
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94% cOMPliMeNT de la 
QuOTa de reubicaciÓ 

de PersONes 
reFuGiades

Set dels 21 països obligats a la quota 
d’acollida de refugiats per la UE. 
Espanya ocupa el 17è lloc.

69%

51%
48%

25%
22%

13%

urgentment un nou mecanisme que vetlli 
pel compliment dels compromisos dels 
països i no deixi impunes aquells que no 
els compleixen”, afirma Vera.

a la desesPerada:  
uN ÚlTiM recurs
Com a últim recurs per obligar Espanya 
a complir les seves obligacions, des 
d’Oxfam Intermón vam denunciar el 
Govern espanyol davant la Comissió 
Europea. Atesa la seva falta de resposta, 
estudiarem altres vies perquè l’Estat no 
oblidi que les persones que fugen de les 
guerres i els conflictes tenen drets. 

Més informació a:  
bloqueados.org

66



©
 T

om
m

y 
Tr

en
ch

ar
d 

/ 
Pa

no
s

L a crisi actual de Rakhine s’ha 
d’entendre en el context de la 
complexa història de Birmània, els 
conflictes en curs i una població 

ètnicament diversa. A Birmània, els 
musulmans constitueixen almenys el 4% 
de la població total del país. El col·lectiu 
musulmà més gran viu a l’estat de Rakhine 
i la majoria s’autoidentifica com a rohingya. 
El Govern del país rebutja la reclamació 
dels rohingyes de ser una herència ètnica 
singular i de tenir vincles històrics amb 
Birmània i l’estat de Rakhine. Després dels 
atacs de l’Exèrcit de Salvació Rohingya 
d’Arakan (ARSA) a finals del mes d’agost 
i d’una forta resposta de seguretat dels 
militars, més de mig milió de refugiats han 
fugit a Bangla Desh.

Han marxat de Birmània per instal·lar-se 
en precari en terrenys inundats per les 
pluges parcialment o totalment. Ateses 
les circumstàncies, els refugiats 
rohingyes s’enfronten a una situació límit. 
Segons els últims càlculs, el 70% d’ells no 
tenen un sostre adequat i la meitat viuen 
sense aigua potable. Un 53% són dones, 
el 15% d’elles nenes o adolescents i el 
10% dones embarassades o que acaben 
de ser mares.

“És realment horrible veure el nivell de 
necessitat d’aquesta gent”, explica 
Paolo Lubrano, el coordinador humanitari 
d’Oxfam a Bangla Desh. “Gent dormint a 
cel obert, en cunetes, als boscos, amb 
poca o cap protecció...” 

Des d’Oxfam estem responent a la 
gravetat d’aquesta crisi amb tots els 
mitjans que tenim actualment a l’abast. 
Hem donat suport a 140.000 persones 
proporcionant-los aigua neta, 
instal·lacions sanitàries, aliments, 
plàstics i altres materials de primera 
necessitat. La nostra intenció és poder 
arribar a més de 200.000 persones.

Més informació a: 
bit.ly/RefugiatsRohingya

rOHiNGYes: resPOsTes urGeNTs 
daVaNT de NecessiTaTs urGeNTs
Parlem d’una crisi que ve de lluny però que ha esclatat novament a finals d’agost. Mig milió de 
refugiats rohingyes han arribat des de Birmània (també anomenada Myanmar) fins al sud-est de 
Bangla Desh. Es tracta d’una crisi humanitària majúscula, de gent vivint en condicions terribles i 
necessitada d’ajut urgent. Aquest mig milió s’afegeix als 400.000 ja assentats en aquesta zona 
de Bangla Desh des dels anys noranta, procedents de l’estat birmà de Rakhine. 
Text: María José Agejas, periodista del Departament de Comunicació

Tres dies de pluges intenses obliguen les famílies a traslladar-se a zones més altes, en el camp de refugiats de Balhukali, a Bangla Desh.
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PLANTEM 
CARA A  
LA FAM
PER TRENCAR EL CERCLE  
DE LA POBRESA

El cicle de la pobresa a Zimbàbue és 
implacable. Després de cinc anys de 
sequera severa, les pluges van arribar 
de manera torrencial i hi van provocar 
unes inundacions devastadores. 
Conseqüències: l’agricultura es va fer 
gairebé impossible i més de quatre 
milions de persones estan directament 
afectades per la greu escassetat 
d’aliments. La majoria de famílies amb 
prou feines aconsegueixen menjar una 
vegada al dia i fins i tot n’hi ha moltes 
que només poden fer un àpat cada 
dos dies. Sense aliments ni aigua, els 
nens no tenen prou força per assistir 
a l’escola i prosperar. Així, el cicle de la 
pobresa continua. 
Text: María Sánchez-Contador, periodista del 

Departament de Comunicació  

Fotos: Abbie Trayler-Smith / Oxfam Austràlia

zIMBàBuE

Habitants: 15,6 milions
Esperança de vida: 59,2 anys
Pobresa (menys d’1,9 $/dia): 21,4%
PIB: 1.588 $
Índex de desenvolupament humà 
(IDH): 0,516
Classificació segons IDH: 154 de 
188 països
Classificació segons CRI: 53 de 
152 països

Fonts:
Informe sobre Desenvolupament 
Humà (PNUD), 2016
Informe CRI (índex de compliment de 
reducció de la desigualtat) 
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A la província de Masvingo 
(en el sud-est de Zimbàbue), 
la Liliosa, de 16 anys, va 
sobreviure als moments més 
durs de la sequera amb la 
seva filla Nokutenda, d’un 
any d’edat, i la seva germana 
Letwin, de tretze.

“De vegades 
passàvem un dia 
sencer sense 
menjar i ens anàvem 
a dormir amb 
l’estómac buit”
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D esprés d’anys 
d’agitació política, 
social i econòmica, 
Zimbàbue comença 

a estabilitzar-se amb grans 
reptes marcats per la manca 
de liquiditat. Des de l’any 
2004, en què el seu índex de 
desenvolupament humà (IDH) 
va ser el més baix, s’han fet 
reformes socials que han 
permès creixements notables. 
No obstant això, l’impacte que 
té en la població és desigual. 
Actualment és possible 
accedir a matèries primeres 
bàsiques i alguns aliments, 
però els seus elevats preus 
impedeixen que la població de 
les zones rurals i pobres pugui 
permetre’s comprar-los. El 68% 
de les famílies de la zona lluiten 
per sobreviure amb menys 
d’1,25 dòlars al dia. Segons 

l’últim informe d’avaluació de 
la vulnerabilitat de Zimbàbue, 
es preveu que la fam arribi a 
l’11% de la població rural en el 
trimestre de gener a març del 
2018.

ciNc aNYs seGuiTs de 
seQuera, i desPrÉs 
iNuNdaciONs
El país ha patit cinc anys 
seguits de duríssima sequera, 
agreujada pel fenomen 
d’El Niño. La pitjor sequera en 
35 anys. La majoria de rius, 
preses i pous es van assecar, 
amb la qual cosa les persones 
es van quedar sense accés a 
aigua potable ni menjar. 

El 70% de la població són 
agricultors de subsistència. 
Només el 25% de les seves 
terres estaven preparades 
perquè s’hi fes la collita, 
però, a causa de les altes 
temperatures, el 80% es van 
cremar i van deixar la població 
desesperada, sense menjar. 
La falta d’aigua també va 
afectar el bestiar. Gairebé 
sense zones de pasturatge, 
moltes vaques, bous, cabres i 
altres animals van morir, i això 
va provocar que la població 
es quedés sense força motriu 

per llaurar els camps, sense 
carn, sense llet i sense cap 
tipus d’estalvi en malvendre’ls 
mentre encara sobrevivien. 
Quan per fi van arribar-hi les 
pluges, a començaments 
d’aquest any, van ser tan 
fortes que van malmetre 
els conreus que estaven 
aconseguint aguantar amb 
molt d’esforç i van contaminar 
les fonts d’aigua. En lloc 
d’alleujar la fam generalitzada, 
les pluges torrencials la van 
agreujar. El cicló torrencial 
Dineo, al març, va arrossegar 
cases, conreus, bestiar i 
infraestructures bàsiques. El 
canvi climàtic està afectant 
terriblement el país en 
convertir en impredictibles els 
patrons meteorològics.

I no només els costa trobar 
menjar. L’aigua està molt 
lluny de les cases i totalment 
contaminada. Per la falta de 
menjar i aigua, la població no 
té forces per anar a recollir 
aigua, ni els nens i nenes 
per anar a escola i atendre 
a classe. Moltes famílies no 
poden pagar les despeses 
d’escolarització i donar a les 
properes generacions el futur 
que desitjarien.

 A Zimbàbue, 
500.000 nens i nenes 
(de 0 a 17 anys) són 
orfes a causa de la sida 
i aproximadament un 
15% dels adults (de 
15 a 49 anys) viuen 
amb el VIH.

Això afegeix més 
complexitat encara 
als problemes que 
afronta la comunitat, 
ja que moltes de les 
persones malaltes que 
aconsegueixen arribar 
a les clíniques per al 
tractament, sovint 
després d’un llarg 
viatge a peu, no poden 
prendre’s la medicació 
amb l’estómac buit.
La crisi alimentària i 
d’aigua ha provocat 
l’abandonament de la 
teràpia antiretroviral 
i l’augment dels 
comportaments 
sexuals de risc.

El VIH agreuja 
la situació

Més de 4 milions 
de persones es 
troben en situació 
d’inseguretat 
alimentària ara 
mateix a Zimbàbue

FAM, 
MALALTIES, 

EMPOBRIMENT

•	 Han de caminar més 
hores per obtenir 
aigua neta
•	 Es queden sense 

aliments
•	 Es queden sense 

forces per poder 
treballar la terra

•	 S’assequen els rius 
i els pous
•	 Es cremen els 

camps de conreu
•	 Els animals es 

queden sense 
aliment i molts 
moren

SEQUERA 

INUNDACIONS

•	 Es contaminen els 
rius i els pous
•	 Es destrueixen o 

es podreixen les 
collites
•	 Es mor el ramat
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Les persones malaltes no tenen prou 
energia per anar a les clíniques, que 
normalment es troben a diverses hores 
de camí a peu, sovint més de 20 km 
de distància. Si reben tractament per 
a la diarrea o qualsevol altra malaltia 
relacionada amb l’aigua que beuen, no els 
serveix de gaire, ja que han de continuar 
bevent aquesta mateixa aigua per no morir 
de set, i emmalalteixen de nou.

El treball que fem des d’Oxfam en les 
zones més afectades per la sequera, 
com és el cas de la regió de Masvingo, 
és incrementar l’accés a l’aigua potable. 
A través d’una intervenció integrada 
de proveïment d’aigua i promoció de la 
higiene, estem aconseguint que més de 
90.000 persones puguin sobreviure i que 
la seva salut millori.

La promoció de la higiene es duu a terme 
a través de comitès de voluntaris, amb 
iniciatives d’enfortiment de capacitats 
destinades a fer que puguin influir en 
les seves comunitats i aconseguir més 
impacte. Jane Tizvigoni, de 56 anys, 
presideix el comitè d’aigua del pou de 
l’escola primària Zvehuru, rehabilitat per 
Oxfam, que dona accés a l’aigua potable a 
500 escolars i a tres pobles propers. Ella 
ens explica el gran canvi que ha suposat 
en les seves vides: “Cada vegada hi ha 
menys malalties transmeses per l’aigua 
i els casos de còlera han desaparegut. 
Hem rebut formació sobre com fer servir 
i mantenir el pou i els seus voltants per 
conservar-lo bé i ara també formem la 
comunitat en temes relacionats amb la 
higiene: tapar les galledes, bullir l’aigua, 
rentar-se les mans... L’aigua és vida!”.

A més, per tal de promoure la sostenibilitat 
dels resultats del projecte, treballem 
en estreta col·laboració amb el Ministeri 
de Salut i Benestar de la Infància i el 
Departament del Fons de Desenvolupament 
del Districte (DDF).

“Hi ha moments que les coses es posen 
veritablement difícils i em començo a 
preguntar com podré tenir cura d’aquests 
dos nens... sense menjar.” A la tendra edat 
de 16 anys, la Liliosa està bregant amb 
problemes que cap adolescent no hauria 
d’haver de suportar: lluita diàriament per 
criar el seu nadó d’un any i la seva germana 
Letwin, de tretze. Va perdre la seva mare 
quan tenia onze anys i no pot recordar 
quan va morir el seu pare perquè encara 
era molt petita. “No és fàcil cuidar-se de la 
meva germana”, confessa; la seva germana 
va néixer amb VIH positiu. Impulsada pel 
convenciment de complir el seu deure, la 
Liliosa camina fidelment durant cinc hores 
(una veritable prova d’amor i compromís) fins 
a l’hospital més proper per anar a buscar 
la medicació de la seva germana cada 
vegada que cal fer-ho. “No he deixat mai 
de fer aquest viatge perquè ella necessita 
aquests medicaments”, afirma amb orgull.

Durant la sequera, la Liliosa va superar la 
fam gràcies a una transferència mensual 
en efectiu d’uns 6 euros que li fèiem 
des d’Oxfam. “Me les vaig compondre 
per comprar menjar i almenys podíem 
sobreviure”, explica. Amb el suport del 

ASSEGUREM-HI ALIMENTS QUE POSSIBILITIN LA SALUT

PROPORCIONEM-HI AIGUA QUE SALVI VIDES

“La gent s’està morint 
a causa de malalties 
causades per la 
manca d’aigua neta”
samson Marasha, 45 aNYs

Programa Mundial d’Aliments (PMA), 
assistim les persones més vulnerables 
amb transferències de diners en efectiu. 
El lliurament de diners, en comptes de 
distribució d’aliments concrets, com ara 
blat de moro o oli vegetal, dona flexibilitat 
a les persones destinatàries per comprar 
el que més necessiten, preserva la 
seva dignitat i la seva autosuficiència i 
manté actius els mercats locals en lloc 

d’enfonsar-los amb la introducció de 
productes externs. La quantitat que se’ls 
lliura s’estableix en funció de les condicions 
i el nombre d’integrants de les famílies.

La Liliosa no es pot imaginar com hauria 
sobreviscut a la sequera sense aquests 
6 euros mensuals: “La situació hauria 
estat molt pitjor si Oxfam no hi hagués 
intervingut”.

Els alumnes de l’escola Zvehuru ja poden beure aigua potable i atendre a classe.
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DEFENSEM-HI LES DONES QUE NO ES RENDEIXEN 

PROMOCIONEM-HI INICIATIVES QUE REDUEIXIN  
LA DESIGUALTAT DE GÈNERE

L’Ida és una mare de sis fills increïblement 
resistent i pertinaç. Va caminar 10 km per 
assegurar-se que la seva veu era escoltada: 
volia compartir la seva història. Ningú no ha 
visitat el seu poble des de la independència 
(ara fa 37 anys) i la seva comunitat necessita 
ajuda. L’Ida es passa nou hores al dia caminant 
d’anada i tornada al riu més proper per trobar i 
recollir aigua per a la família. Caminades d’hora 
i mitja en cada sentit, tres cops al dia, cada 
dia, en una jornada que comença a les 4 de 
la matinada. El riu està contaminat amb òxid 
i deixalles humanes i animals, però és l’única 
aigua que pot obtenir.

Els seus fills i ella mateixa emmalalteixen 
sovint: diarrees, problemes en la pell... Arribar 
fins a la clínica més propera és un altre gran 
repte: es triga més de quatre hores. L’Ida 
reflexiona: “El temps que es perd caminant per 
anar a buscar aigua és un temps productiu que 
es malbarata. Si poguéssim apropar l’aigua 
al lloc on vivim, seria un temps productiu 
que ens ajudaria a fer almenys alguna cosa 
per millorar la nostra alimentació”. Mentre 
camina amunt i avall es pregunta a què podria 
dedicar el seu temps i les seves energies, 
pensa en iniciatives que la poguessin treure 
de la pobresa. Té les esperances posades 
en les seves filles: desitja que elles puguin 
anar a escola, obtenir una bona educació i, 
així, millorar les seves vides. “No només el 
nostre estil de vida, no només per poder ajudar 
la nostra família, sinó a tota la comunitat”, 
recalca amb convenciment.

L’Ida viu en una comunitat a la qual encara 
no hem pogut arribar. És el viu testimoni de 
qui ens impulsa a ser persistents, a fer més 
i millor. Les dones es veuen afectades per la 
pobresa d’una manera desproporcionada. Des 
d’Oxfam Intermón ajudem les dones i les nenes 
a adonar-se del seu potencial i a assumir rols 
de lideratge en les seves comunitats.

En l’última enquesta feta per Oxfam sobre la cura de la llar en els 
districtes de Bubi, Caledonia, Gutu, Masvingo i Seke es demostra 
que, tot i que alguns homes participen en determinats aspectes del 
treball familiar, com ara l’obtenció d’aigua o la cura dels fills, la seva 
implicació en les tasques domèstiques és petita si es compara amb 
el temps que hi dediquen les dones.

Vam organitzar sessions de diàleg i discussió sobre les normes 
socials que imperen en els cinc districtes. En les reflexions van 
sorgir les grans pors i ansietats dels homes i es va fer palès el 
gran pes que té el que pensin els altres: què creuen que haurien 

de fer, sent homes?, com són percebuts en la comunitat si 
s’involucren en les tasques domèstiques? Aquestes pors actuen 
com una barrera que dificulta que els homes assumeixin els 
treballs de cura de la família.

Quan vam destacar en les sessions de discussió la necessitat de 
reconèixer, reduir i redistribuir els treballs de cura familiar, a través 
del diàleg comunitari i el qüestionament de les normes socials, van 
sorgir bastants homes “campions de la cura”, homes que estan 
disposats a assumir aquest treball i a encoratjar altres homes 
perquè acceptin el canvi.

“Veig deixalles humanes 
corrent pel riu. Les empenyo 
cap a un costat i continuo 
buscant la meva aigua. Però 
sé molt bé que és perillós”
Ida Bere, 40 anys
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 A algunes de les persones més 
vulnerables els donem suport econòmic 
directament perquè es puguin comprar els 
productes que necessiten més. Ho fem 
amb un mètode innovador: mitjançant 
missatges a mòbils. Els lliurem telèfons 
mòbils bàsics i hi reben SMS amb saldo 
que poden canviar en parades de 
comestibles del mercat local. D’aquesta 
manera podem arribar a zones molt 
remotes, superem el problema de manca 
d’efectiu al país i evitem que hagin de 
caminar durant hores per recollir els seus 
vals o fer cues interminables en els pocs 
bancs que tenen liquiditat.

Ephraim Machauda, tècnic de l’ONG local 
Aquaculture Zimbabwe, amb la qual 
treballem, es mostra molt satisfet amb 
aquest nou sistema: “És molt diferent de 
la distribució de productes alimentaris 

tradicional. Els destinataris reben 
transferències de diners en el mòbil i amb 
això poden anar a comprar al mercat, i, 
en alguns casos, dedicar una part a les 
despeses d’escolarització. Aquest sistema 
els proporciona flexibilitat i els dignifica. 
Des de la meva perspectiva, ajuda més al 
desenvolupament de la comunitat”. Amb 
aquest mètode estem donant suport a més 
de 1.800 llars de la zona. L’ús de telèfons 
mòbils o de targetes amb codis QR que 
serveixen com a forma de pagament és tot 
un èxit en diferents països: Sudan del Sud, 
Kenya, Etiòpia...

En el pitjor moment de la sequera, a 
Zimbàbue, la Florence, de 71 anys, i la seva 
família van haver de fer front a la fam i la 
pobresa que posaven en perill la seva vida. 
“Picàvem pedres per fer-ne grava i després 
intentàvem vendre-la als constructors per 

aconseguir una mica de menjar. Però va ser 
molt dur. De vegades passàvem fins a tres 
dies sense menjar i ens era molt difícil”, 
explica. Fins i tot va haver de recórrer a la 
mendicitat per poder alimentar els seus 
nets. La Florence és una de les persones 
que van rebre un telèfon mòbil per poder 
rebre diners amb els quals pagar aliments 
bàsics. “Si no fos per Oxfam, no sé on 
estaria... Potser estaria morta, a hores 
d’ara”, assegura. L’alegria que mostrava 
en explicar-nos la seva experiència és 
contagiosa: “Va ser una benedicció, 
perquè sabia que cada vegada que rebia 
un missatge era d’Oxfam, una nova ajuda 
que arribava. Ara puc dormir tranquil·la. 
L’entrada d’Oxfam en la meva vida ha 
suposat un gran alleujament”.

Més informació a:
www.OxfamIntermon.org/FamZimbabue

Missatges que alimenten l’esperança

des del 1998 FiNs Que TreNQueM el cercle de la PObresa
Fins ara, hem ajudat la Liliosa a sobreviure i hem contribuït a canviar la vida de la Jane, 
de la Florence i de moltes altres famílies. Tanmateix, coneixem també els testimonis del 
Samson, de l’Ida i de més persones que ens transmeten amb empenta les adversitats a què 
s’enfronten diàriament. La nostra determinació és estar al seu costat, el nostre pla és arribar a 
189.000 persones més a Zimbàbue. Com elles, milers de famílies estan treballant intensament 
per aconseguir transformar les seves vides i sortir de la pobresa.

“Si no fos per 
Oxfam, no sé 
on estaria... 
Em sento tan 
alleujada i tan 
plena d’alegria, 
tan feliç!”
Florence zivambiso, 
71 aNYs

13Revista Oxfam Intermón  |  Desembre 2017  |   zimbàbue  |



INFORME

ELS DINERS QUE NO VEUS
EXIGIM A LES GRANS EMPRESES INTERNACIONALS  
QUE ABANDONIN ELS PARADISOS FISCALS

Ja fa uns anys que des d’Oxfam Intermón estem denunciant 
que hi ha grans empreses a tot el món que se les 
empesquen per no haver de pagar els impostos que els 
corresponen. Per a això fan servir els paradisos fiscals, uns 
territoris que són la màxima expressió d’un sistema fiscal 
ple d’incoherències, que facilita que els diners de grans 
fortunes i empreses desaparegui dels països on aquestes 
operen realment. Les persones més perjudicades per 
aquest sistema defectuós són les més vulnerables, tant 
als països en vies de desenvolupament com en els més 
avançats en termes econòmics.  
Text: Ferran Esteve, periodista del Departament de Comunicació

A mb el propòsit de cridar 
l’atenció de la ciutadania 
davant d’aquesta injustícia, 
hem iniciat una campanya 

amb uns protagonistes molt especials: 
els diners que no veus, uns papers 
aparentment blancs, totalment llisos, 
que en exposar-se a la llum solar revelen 
bitllets de 50, 100, 200 i 500 euros. 
A més, en lloc d’estar il·lustrats amb 
els grans monuments habituals, 
aquest tipus de moneda tan peculiar 
presenta aquells àmbits en els quals 
es podrien invertir els ingressos que 
ara desapareixen als paradisos fiscals. 
Així, el bitllet de 50 euros mostra un 
hospital i medicaments; el de 100, una 
escola, llibres i microscopis; el de 200, 
una persona amb un nadó en braços; i 
el de 500, una dona africana. D’aquesta 
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manera, volem exemplificar que, si 
recuperéssim els ingressos que l’evasió 
i l’elusió fiscals fan invisibles, es podrien 
destinar a polítiques socials com sanitat, 
educació, protecció social o cooperació 
per al desenvolupament, entre d’altres.

Per poder dur a terme aquesta iniciativa 
comptem amb la col·laboració de quatre 
il·lustradors, un per a cada bitllet: 
Sergio Mora, Cristóbal Schmal (Nomono), 
Judy Kaufmann i Emil Kozak. Aprofitant 
l’originalitat d’aquests bitllets, hem fet 
arribar uns quants exemplars a alguns 
polítics i periodistes, així com a persones 
públiques que donen suport a les nostres 
causes. D’aquesta manera, volem que 
s’adonin d’una realitat sovint oculta; i ells 
poden canviar-la, o contribuir a fer-ho. 

Tanmateix, aquesta iniciativa necessita 
el suport de persones com tu, ja que tan 
sols amb l’ajut de la gent podem influir 
en les grans empreses internacionals 
perquè abandonin la seva presència en 
els paradisos fiscals. Per això, al llarg 
de més de dos mesos, estem recollint 
signatures per fer sortir a la llum aquests 
diners que no es veuen. Ho fem a través 
del web elsdinersquenoveus.org, així com 
amb difusió a les xarxes socials i a altres 
plataformes de comunicació. Si encara 
no ho has fet, signa ja i ajuda’ns a canviar 
aquest injust sistema fiscal.

el PaPer dels ParadisOs 
Fiscals eN la desiGualTaT
Amb “Els diners que no veus”, volem incidir 
en el fet que l’existència de paradisos 
fiscals agreuja un dels problemes 
principals d’aquest segle: la desigualtat 
extrema. Durant els últims quinze anys, 
la inversió mundial cap a aquest tipus de 
jurisdiccions s’ha multiplicat per quatre, 
creixent el doble de ràpid que l’economia 
mundial. El desenvolupament d’aquesta 
economia oculta es basa en un entramat 
d’empreses i impostos que es reparteixen 
arreu del món i que finalment acaben 
distorsionant i alterant el funcionament 
de l’economia global. 

La realitat és que, actualment, el 
capital té totes les facilitats per moure’s 
lliurement d’una jurisdicció a una altra, 
molt sovint amb un simple clic o gràcies 
a transaccions entre filials d’un mateix 
grup empresarial. Tot això converteix 
els paradisos fiscals en la destinació 
preferida de moltes grans empreses 
i grans fortunes que busquen pagar 
menys; i això únicament és a l’abast d’uns 
pocs: aquells que disposen de recursos 
suficients per accedir a aquest tipus de 
serveis i que tenen molt a guanyar i poc a 
perdre.

Posar fi a aquest complex entramat de 
paradisos fiscals és vital per aturar  
 

el creixement d’aquesta desigualtat 
extrema, ja que com més augmenta 
aquest tipus d’economia, més 
s’afebleixen els ingressos del tresor 
públic. I això significa destinar menys 
recursos a polítiques socials. És a dir, 
invertir menys diners en les persones. 
Persones com tu.
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Algunes xifres sobre 
els paradisos fiscals
•	 L’any 2016, 1 de cada 4 euros de la 

inversió espanyola a l’exterior va anar 
en realitat a paradisos fiscals.
•	 L’evasió fiscal de les grans empreses 

costa als països pobres 85.000 milions 
d’euros a l’any.
•	 El 90% de les grans empreses 

internacionals tenen presència en 
paradisos fiscals.
•	 Els diners que es mouen a paradisos 

fiscals s’ha multiplicat per 4 en els 
últims 15 anys.

Més informació a: 
elsdinersquenoveus.org
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eNTreVisTes

ARMES SOTA CONTROL: 
NAVEGANT EN EL 
MATEIX VAIXELL
Hem pujat a l’Esperanza, un dels vaixells de Greenpeace, per demanar la fi del secretisme en 
la venda d’armament espanyol. Text: Júlia Serramitjana, periodista del Departament de Comunicació

A lçar la veu conjuntament per 
denunciar les injustícies. Això 
és el que vam fer el passat 
mes de setembre les quatre 

ONG que impulsem la campanya Armes 
sota control (Amnistia Internacional, 
Greenpeace, FundiPau i Oxfam Intermón).

Per a què ho vam fer? Per demanar la fi 
del secretisme en la venda d’armament 

espanyol a l’Aràbia Saudita i per denunciar 
la falta de control de l’ús de les armes 
exportades, pràctiques que queden 
patents en l’informe “Armas sin control. Un 
oscuro negocio Marca España”.

Com ho vam fer? Junts, els directors de 
les quatre ONG, en una roda de premsa a 
bord del vaixell Esperanza, de Greenpeace, 
al port de Bilbao. Des d’allà, segons els 

informes rebuts, durant l’últim any han 
partit amb destinació a l’Aràbia Saudita 
més de 300 contenidors amb explosius 
que es podrien fer servir en el conflicte 
del Iemen.

Llegeix l’informe a: 
bit.ly/InformeArmas
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ESTEbAN bELTRáN,  
director d’Amnistia 
Internacional
“El Govern espanyol ha d’aturar 
la venda a l’Aràbia Saudita 
d’armes que es puguin utilitzar 
al Iemen. És il·legal segons 
les normatives espanyola i 
internacional sobre comerç 
d’armes.”

“La coalició liderada per 
l’Aràbia Saudita ha dut a terme 
nombrosos atacs aeris il·legals, 
alguns dels quals es podrien 
considerar crims de guerra, i 
dels quals Espanya corre el 
risc d’ésser còmplice, que han 
matat milers de civils i han 
destruït escoles, hospitals, 
mercats i habitatges.”

“Reclamem al Govern espanyol 
que posi fi a l’enviament 
d’armes i que no autoritzi 
noves vendes a l’Aràbia Saudita 
d’armes que es puguin utilitzar 
al Iemen, mentre hi hagi un risc 
substancial que podrien fer-se 
servir per cometre o facilitar 
violacions greus del dret 
internacional o ser objecte de 
desviament.” 

 Cada dia, milions de persones són 
assassinades, ferides, violades, 
torturades o forçades a fugir de les seves 
llars a causa d’un control del comerç 
d’armes insuficient. Avui, circulen pel món 
640 milions d’armes, i cada any se’n 
fabriquen vuit milions més.

L’any 2006, l’Assemblea General de les 
Nacions Unides va votar massivament 
a favor de posar en marxa el Tractat 
Internacional sobre el Comerç d’Armes, 
que va ser aprovat pràcticament per 
unanimitat el 2 de juny del 2013. Espanya 

va signar el tractat entre els 65 primers 
països, concretament el 3 de juny del 
2013, i el va ratificar el 2014. El tractat 
va entrar en vigor el 24 de desembre del 
2014.

A Espanya, després de més de deu 
anys de campanya en defensa de més 
control i més transparència del comerç 
espanyol d’armes, el desembre del 2007 
es va aprovar la Llei de Comerç d’Armes, 
un avenç per posar fi al cost humà que 
tenen les transferències irresponsables 
d’armes.

Oxfam Intermón, Amnistia Internacional, 
FundiPau i Greenpeace (les quatre ONG 
que impulsem la campanya Armes sota 
control a l’Estat), treballem en aliança 
per denunciar el risc que s’autoritzin 
exportacions d’armes a països que es 
troben en conflicte o que violen els drets 
humans. I, a més, ens encarreguem de 
seguir el desenvolupament de la llei i 
la seva aplicació, per tal que suposi un 
veritable avenç en matèria de control i 
transparència.

MARIO RODRíguEZ,  
director de greenpeace
“Dona la sensació que el 
secretisme del comerç d’armes 
és un instrument més de 
la política oficial de suport 
a l’exportació d’armament, 
la qual cosa complau les 
empreses del sector. De fet, 
aquestes exportacions s’han 
incrementat substancialment 
els últims anys, i en la 
legislatura 2012-2015 van 
ascendir a 13.000 milions, el 
doble que en l’anterior.” 

“La transparència és un 
element clau per contribuir 
a la pau i és essencial per 
a la rendició de comptes 
efectiva. En aquest sentit, 
la Llei de Secrets Oficials és 
un dels obstacles principals 
per poder avançar en 
transparència, assegurar que 
el Govern espanyol compleixi 
la llei i evitar exportacions 
irresponsables. El Parlament 
ha d’aprovar ja la seva reforma 
i adequar-la a les normes 
internacionals.” 

JOSé MARíA VERA,  
director d’Oxfam Intermón 
“És inacceptable que la 
resposta del Govern espanyol 
al conflicte del Iemen, la crisi 
humanitària més gran del món 
segons l’ONU, en què com a 
mínim set milions de persones 
es troben en perill de patir fam 
i centenars de milers estan 
malaltes de còlera, sigui reduir 
l’ajut humanitari i vendre 
armes sense control.”

“La guerra està agreujant la 
dura situació humanitària del 
país més pobre del Pròxim 
Orient, mentre les dues parts 
impedeixen la distribució 
d’ajut humanitari. El Govern 
espanyol ha de controlar sobre 
el terreny de quina manera 
fa servir l’Aràbia Saudita les 
bombes, la munició o els 
avions de proveïment en vol 
exportats des del 2015, ja 
que són armes susceptibles 
d’ésser emprades en els 
bombardejos que es fan al 
Iemen. Demanem que Espanya 
incrementi substancialment la 
partida humanitària.” 

JORDI ARMADANS,  
director de FundiPau 
“És hora de fer balanç i 
continuar avançant en la 
transparència i el control 
parlamentari del comerç 
d’armes espanyol. Per 
això, amb motiu del desè 
aniversari de l’adopció de la 
llei espanyola sobre comerç 
d’armes, cal crear una 
subcomissió parlamentària 
que revisi l’aplicació de la 
Llei 53/2007 i que identifiqui 
les mesures necessàries per 
reforçar els mecanismes de 
transparència, control de 
les exportacions i control 
parlamentari. Els grups 
parlamentaris haurien d’instar 
el Govern a posar fi a les 
exportacions a l’Aràbia Saudita 
i exigir un control parlamentari 
previ en les exportacions 
sensibles.” 

La campanya

Quines van ser les peticions?
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A mb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de 
la Violència de Gènere, el passat 23 de novembre 
vam llançar la campanya Em nego a..., una forma 
d’expressar el nostre rebuig al masclisme i a la 

desigualtat entre homes i dones. D’aquesta manera, tornàvem 
a incidir en el fet que cal prendre la paraula, actuar i repudiar 
les múltiples agressions que pateixen les dones pel fet de 
ser-ho. Perquè la violència contra les dones i les nenes és una 
de les violacions dels drets humans més sistematitzades i 
generalitzades. 

Buscàvem reiterar que violència de gènere és que les 
dones cobrin menys, per exemple. Però que també ho són la 
feminització de la pobresa, l’assetjament sexual o el fet d’estar 
invisibilitzades en la història, en l’esport o en l’accés als llocs 
directius, per posar tres exemples d’àmbits ben diferents. Sense 
oblidar els assassinats masclistes, una realitat que continua 
destrossant-nos dia rere dia en els cinc continents. 

Ens neguem a consentir un masclisme que ens afecta a tots 
i totes i que és aquí i allà. Les dades són demolidores: es 
calcula que, arreu del món, el 35% de les dones han sofert 
en algun moment de les seves vides violència física o sexual; 
en determinats països, la xifra 
arriba al 70%. I en aquests 
percentatges no s’inclouen el 
control econòmic i el psicològic, 
que també són violència. 

Sembla que les xifres no ens 
avergonyeixen gaire, malgrat 
que la seva dimensió és tal que 
l’Organització Mundial de la Salut 
considera que la violència de 
gènere ja ha arribat a nivells de 
pandèmia, és a dir, que es tracta 
d’una “malaltia epidèmica que 
s’estén a molts països o que 
ataca gairebé tots els individus 
d’una localitat o regió”. Tot i això, 
però, no ho veiem. I a mesura que 
vas llegint aquestes línies, altres 
dones hauran rebut els cops del 
masclisme d’una manera o una 
altra.

No fa falta anar-se’n a l’Àfrica. A Espanya, on desenvolupem 
una important línia de treball amb dones, cada quinze dies ens 
trobem la notícia que una altra dona ha estat assassinada. 
Mentrestant, les polítiques d’igualtat han sofert una retallada 
de més del 40% i els recursos destinats a la prevenció de la 
violència de gènere s’han reduït el 17%. Tanmateix, segons 
l’enquesta del CIS del febrer del 2017, aquest tema se situa en el 
número 19 dels que més preocupen a la població.

Amb l’objectiu de contribuir a aconseguir que els mitjans  
de comunicació facin més visible el problema i trencar  
amb una part dels estereotips que normalitzen aquestes 
violències, fa unes setmanes vam presentar el web  
www.informarsobreviolenciamasclista.com. Amb aquesta 
iniciativa volem aconseguir que des del periodisme se sàpiga 
narrar la dimensió de la tragèdia i explicar que cada agressió a 
una dona és una violació dels drets humans que ens afecta a 
tots. Perquè el 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació 
de la Violència de Gènere, i tots els altres dies de l’any, aquí i a 
tots els països on estem presents, ens neguem a permetre que 
la indiferència continuï matant.

Més informació a: emnegoa.org

EM NEGO A... 
PERPETUAR EL MASCLISME
Quan hagis acabat de llegir aquesta pàgina, la xifra de dones violentades haurà augmentat en diversos 
milers. Davant aquest terror quotidià, ens neguem a considerar aquesta realitat com una cosa normal: 
és l’hora de canviar. Text: Lula Gómez, periodista del Departament de Comunicació

ViOlÈNcia de GÈNere

“Em nego a... 
acceptar cap mena 
de violència i 
opressió”
maría, guatemala
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TRAILWALKER CORPORATIU PER 
ENFORTIR LES RELACIONS ENTRE 
COMPANYS DE FEINA
Participar amb equips d’empresa en l’Oxfam Intermón Trailwalker és una manera única d’enfortir les relacions entre 
empleats i amb els clients i proveïdors, ja que permet promoure els valors de superació, treball en equip, cohesió 
i solidaritat. “És una experiència que ens uneix també fora de la feina”, explica Daniel María, el líder d’un dels vint 
equips de la Fundació Jesús Serra que han participat en el Trailwalker. 
Text: Bárbara Salinas i Montserrat Presa, responsables del Trailwalker per a equips corporatius

eNTiTaTs

L a participació de més de 
600 equips d’empreses en les 
edicions anteriors demostra els 
beneficis del Trailwalker com a 

eina de teambuilding, que crea molt bon 
ambient laboral i cohesiona l’equip, a més 
de desenvolupar el lideratge i el treball 
en equip i per objectius. “Volíem viure una 
experiència per crear equip i ajudar en 
el que poguéssim”, ens relatava Carles 
Ferrer, responsable de l’empresa Smith 
& Nephew, mentre caminava amb el seu 
equip durant els primers quilòmetres del 
Trailwalker.

Aquesta experiència és també un 
punt de trobada entre els companys i 
companyes de feina. Un dels equips de 
l’Obra Social ”la Caixa” ens explicava 
durant la primera edició de la marxa a 
Euskadi que la seva motivació principal 
era la de poder compartir l’experiència 
plegats: “Cadascun de nosaltres és d’un 
territori diferent: venim de Galícia, Aragó, 
Extremadura i Andalusia”.

Com és sabut, el Trailwalker és una 
marxa solidària on participen sis 
persones que han de superar el repte 
junts. “El Trailwalker no només ha creat 
esperit d’equip entre els qui hi han 
participat físicament sinó també entre 
tots els empleats de la companyia, 
que hem gaudit de cadascuna de les 
iniciatives de captació de fons que s’han 
fet”, afirma Laura Cebrián, directora de 
Recursos Humans de Xerox Espanya.

Per a algunes empreses, el nostre repte 
és una cita anual per fomentar l’esperit 
de treball en equip. N’és un exemple 
Banc Sabadell, entitat que es va sumar 
a aquesta marxa solidària contra la 

pobresa fa cinc anys i que en l’última 
edició ha presentat un total de 64 equips. 
“Compartim els valors del Trailwalker: 
solidaritat, treball en equip, esforç, 
objectius, bon ambient...”, explica Pedro 
Sánchez, sotsdirector de Banc Sabadell.

lluiTar JuNTs  
cONTra la PObresa
La solidaritat és el principal motiu de 
participació. Els equips s’entrenen per 
caminar junts durant 100 quilòmetres i 
es comprometen a recaptar 1.500 euros 
perquè Oxfam Intermón segueixi 
proporcionant ajut a les comunitats més 
pobres. “Caminem perquè volem que 
les dones no hagin de caminar tants 
quilòmetres per tenir aigua”, explica un 
dels membres dels equips corporatius de 
”la Caixa”.

Ja estan obertes les inscripcions per a 
les edicions del 2018: Girona (14 d’abril), 
Euskadi (19 de maig) i Madrid (2 de 
juny). Els cent primers equips inscrits 

de cada edició són recompensats amb 
200 euros de donació gràcies als nostres 
patrocinadors DKV Assegurances i 
Cuatrecasas.

Més informació a:
trailwalker.OxfamIntermon.org/empreses

2015

NOMbRE TOTAL  
D’EQuIPS D’EMPRESA

308 
EQuIPS

387 
EQuIPS

387 
EQuIPS

2016 2017
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ELS HURACANS DE LA 

DESIGUALTAT

CANVI CLIMàTIC

S empre n’hi ha hagut, 
d’huracans. De fet, 
desenes de tempestes 
tropicals i huracans 

menors travessen cada any 
l’oceà Atlàntic en direcció al 
Carib i la costa sud-est dels 
Estats Units, entre el juny i el 
novembre, que és la temporada 
oficial. No obstant això, tan sols 
un o dos arriben a tenir força 
realment destructora i encenen 
totes les alarmes. A diferència 
dels anys anteriors, el 2017 ha 
estat especialment intens. De 
fet, no es registraven huracans 
tan potents des del 2005: n’hi 
ha hagut dos de categoria 5 (la 
màxima) que van tocar terra, fet 
infreqüent en un mateix any. 
A més, l’huracà Irma va ser el 
més fort que s’ha registrat mai 
a l’oceà Atlàntic fora del golf de 
Mèxic i el mar Carib.

Però què passa quan un 
huracà com Irma toca terra? 
Amb vents màxims sostinguts 
de gairebé 215 km/h i pluges 
intenses, les probabilitats de 
resistència d’infraestructures, 
cases i edificis, en general, 
depenen bàsicament de com 
de bé hagin estat construïdes 
i de la preparació que tingui 
la població. I aquí entra en joc 
l’element diferenciador clau: la 
desigualtat. Allà on hi ha més 
recursos i polítiques públiques 
per reduir el risc de desastres, 
els efectes són menors, 

mentre que les persones més 
vulnerables, que tenen més 
dificultats per accedir a llocs 
segurs o que no disposen de 
recursos per preparar-se i fer 
front a aquest impacte, són les 
més afectades.

Cuba n’és un clar exemple. 
En aquest segle ja ha sofert 
l’impacte de 29 ciclons 
tropicals, dels quals 19 han 
estat huracans, la meitat de 
gran intensitat. Malgrat ser un 
país pobre amb molts reptes 
econòmics, hi ha un treball 
molt gran de prevenció de 
riscos, dut a terme pel Govern 
i diferents organitzacions, que 

ha permès que les pèrdues de 
vides humanes i els danys en 
infraestructures siguin petits. 
De fet, només 66 persones 
han perdut la vida a Cuba a 
causa de desastres naturals 
durant els darrers 20 anys 
(incloent-hi l’huracà Irma). 
Oxfam a Cuba col·labora amb 
el sistema de prevenció i 
resposta a desastres, un dels 
més efectius de la regió.

La freqüència de 
desastres a l’Amèrica 
Llatina i el Carib 
ha augmentat 3,6 
vegades en mig segle

Magdaleno María Toribio (conegut com Antonio), de 65 anys, 
busca les seves coses entre els enderrocs del que quedava de 

casa seva després del pas de l’huracà Irma el 7 de setembre del 
2017 i les fortes onades que el van succeir.
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Irma, María, Harvey, José..., noms d’huracans que tenen un element en comú: deixen una reguera 
de destrucció i fatalitat allà on van. Però no afecten igual tota la població d’un país. Les persones 
més vulnerables, les que menys han contribuït a l’escalfament global i, alhora, les que tenen 
més dificultats per poder preparar-se o per reprendre les seves vides després de l’impacte, són 
les que s’emporten la pitjor part. Treballem amb les comunitats més damnificades amb l’objectiu 
que incrementin les seves capacitats i recursos per afrontar aquestes amenaces i exigeixin a les 
autoritats el seu dret a rebre una atenció de qualitat abans, durant i després de les emergències. 
Hem de reduir aquesta bretxa de desigualtat davant els desastres, que pot significar, en 
situacions extremes, la diferència entre la vida i la mort. 
Text: Elena Cornellana, periodista del Departament de Comunicació
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Haití, el país veí, és l’exemple 
oposat: es tracta d’un dels 
cinc països del món on la 
vulnerabilitat està augmentant 
i el que més danys sofreix quan 
hi arriba un desastre.

alGÚ se’N recOrda, 
d’iKe, saNdY O 
MATTHEW?
La capacitat dels mitjans de 
comunicació i la societat de 
passar pàgina i centrar-se en 
altres notícies quan l’ull 
de l’huracà es tanca és 
aclaparant. Si, segons el 
Banc Mundial, la recuperació 
d’un únic desastre per part 
d’una llar pobra pot durar una 
generació sencera, què passa 
quan els desastres causats 
pels diferents huracans 
són recurrents? Milions de 
persones en situació de 
vulnerabilitat, sobretot  
dones i nenes, no arriben a  
recuperar-se i viuen sumides 
en un bucle, sense possibilitat 

de recuperar els seus mitjans 
de vida i sortir d’aquesta 
situació.

“Aquesta és la quarta collita 
que perdo, ara ja només tinc 
deutes que no sé com podré 
pagar”, comenta José Antonio 
Ramos, dominicà, que havia 
sembrat carbasses i plàtans. 
“No ens havíem recuperat bé i 
ja està tot perdut”, afegeix.

Precisament la República 
Dominicana és un altre dels 
països de l’Amèrica Llatina 
més exposats als huracans i 
les inundacions. Després dels 
huracans Irma i María, una part 
del país respira alleujada. Però 
fins a 24.000 persones han 
hagut d’abandonar casa seva, 
segons el Centre d’Operacions 
d’Emergències. Alguns, de 
manera temporal; d’altres, 
segurament per sempre. 

I si sumem aquestes a les 
8.000 que encara viuen 
en refugis provisionals, 
desarrelades, en condicions 

molt precàries, sense drets 
ni suport de l’Estat i amb 
constants amenaces de 
desallotjament, perquè 
anteriors desastres els 
van arrabassar tot el que 
tenien, la foto pren una altra 
envergadura.

reduir el risc daVaNT 
els desasTres És 
FONAMENTAL
La percepció del risc és 
absolutament subjectiva. La 
gent que viu en habitatges 
molt precaris de les riberes 
dels rius o en els vessants 
de les muntanyes propenses 
als esllavissaments té 
“naturalitzada” l’amenaça a 
què està exposada i també, 
sobretot, la seva vulnerabilitat 
davant d’això. 

Per aquest motiu, treballem 
amb organitzacions de la 
societat civil del Carib i 
Centreamèrica per millorar la 
seva resiliència mitjançant 
programes destinats 
a identificar les zones 
vulnerables a desastres amb 
mapes satèl·lit, adequar 
rutes d’evacuació i instal·lar 
sistemes d’alerta primerenca. 
També hem promogut la 
creació de bancs de llavors 
comunitaris i l’ús de llavors 
adaptades a inundacions 
en comunitats agrícoles 

de països propensos a 
rebre l’impacte d’huracans. 
Molts d’aquests programes 
s’adrecen especialment a 
les dones, que esdevenen 
una veu de referència en les 
seves comunitats alhora 
que guanyen uns ingressos 
i, així, poden ser autònomes 
econòmicament.

De tota manera, el treball de 
prevenció ha d’anar més enllà. 
Si realment volem minimitzar 
aquests riscos, hem d’abordar 
les causes subjacents. Per 
aquest motiu, treballem amb 
la ciutadania perquè conegui 
els seus drets i, juntament amb 
ella, reclamem als governs 
que garanteixin recursos 
per invertir en prevenció i 
en infraestructures davant 
els desastres i que apliquin 
polítiques d’habitatge digne 
per a les persones més 
vulnerables.

Tres de cada deu 
habitants de l’Amèrica 
Llatina viuen en zones 
altament exposades a 
amenaces naturals
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Cinc dels catorze 
desastres més 
mortífers entre els 
anys 1980 i 2014 han 
tingut lloc a Haití, el 
país més pobre de 
l’Amèrica Llatina

Cada dòlar invertit 
en prevenció de 
desastres estalvia 
7 dòlars en 
reconstrucció

Les famílies vulnerables paguen el 
preu més alt. El cas de la Beatriz

 Beatriz Valls va veure com el cicló David, un dels huracans més mortífers 
de l’última meitat del segle XX, arrasava la casa familiar de l’Ensanche 
Quisqueya, a Santo Domingo (República Dominicana). Era l’any 1979 i ella no 
tenia encara 15 anys. En un primer moment, la seva família i ella es van 
refugiar en una escola, però davant la impossibilitat de reconstruir la casa, 
els van portar a l’alberg temporal de Canta la Rana, a Los Alcarrizos. Els van 
dir que seria una mesura a curt termini, però fa gairebé 40 anys que són aquí.

“De vegades passem dies sense aigua potable i no hi ha clavegueram. La 
llum se’n va contínuament, i per culpa d’això se’ns acaben fent malbé els 
aliments. Estem lluitant molt per poder mantenir la família, però no tenim 
res. Som més de 100 famílies damnificades i encara estem aquí esperant 
que se’ns ajudi, que ens portin a un lloc millor”, explica la Beatriz.

A la República Dominicana, més d’un milió d’habitatges es troben en 
alguna zona de risc i, d’aquests, més de 800.000 no estan preparats per 
afrontar cap mena de catàstrofe ambiental.
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Dona suport a la nostra resposta humanitària a:
bit.ly/HuracaIrma

Quina connexió hi ha entre l’augment del 
nombre d’huracans i el canvi climàtic?

La nostra resposta humanitària  

 Els canvis del clima a escala global fan augmentar els riscos 
climàtics. A mesura que la temperatura de l’aire i de l’aigua es va 
incrementant, lentament, provoca que pugi el nivell de l’aigua del 
mar, que les tempestes siguin més extremes, que hi hagi més 
inundacions i que la velocitat del vent sigui molt més gran. L’aire 
més calent pot contenir més humitat i els mars més càlids fan 

que l’aigua s’evapori més ràpidament, la qual cosa significa més 
pluja durant les tempestes. En definitiva, els estudis 
meteorològics indiquen que, encara que no podem relacionar 
l’existència d’huracans directament amb el canvi climàtic, 
l’augment de les temperatures del planeta sí que té relació amb la 
freqüència i la magnitud d’aquests fenòmens extrems. 

 Després que els huracans Irma i María hagin passat per Cuba, 
el nord de la República Dominicana i Haití, estem treballant per 
ajudar les comunitats més fortament afectades. Milers de 
persones han perdut les cases i els conreus.

•	L’huracà	Irma	ha	estat	el	que	ha	fet	més	mal	a	Cuba en la 
història recent d’aquest país. Es calcula que dos milions de 
persones cubanes van haver d’abandonar les seves llars i 
50.000 es van refugiar en centres d’evacuació. Treballem en la 
província de Camagüey, en els municipis d’Esmeralda i Minas, 
amb l’objectiu d’arribar com a mínim a 8.500 persones amb 
serveis d’aigua, sanejament i higiene, distribució de materials 
per reconstruir habitatges i suport a cooperatives agrícoles.

•	Els	huracans	Irma	i	María	van	impactar	en	les	costes	est	i	nord	
de la República Dominicana amb tan sols dues setmanes de 

diferència. Entre tots dos, van motivar el desplaçament de més 
de 50.000 persones i van destruir o inundar 10.000 habitatges. 
Treballem en les províncies de Duarte, Samaná, María Trinidad 
Sánchez i Monte Cristi, on gran part de la població ha vist com 
s’inundaven els camps i les cases i s’ha quedat sense cap mitjà 
de vida. La nostra feina se centra a garantir-hi alimentació, 
aigua, sanejament i higiene. A més, busquem que la gent més 
vulnerable, especialment les dones i les nenes, millori els seus 
mecanismes de protecció, preparació i resposta a l’impacte de 
noves amenaces.

•	A	Haití, proporcionem aigua i sanejament en dos departaments: 
Nord-est i Artibonite. La nostra preocupació principal són els 
desperfectes causats en les infraestructures de sanejament 
i subministrament d’aigua, pel risc que provoquin rebrots de 
còlera.

+150 milions
de persones viuen en terres 
que al final d’aquest segle 
estaran per sota del nivell 
del mar o nivells regulars 
d’inundació

1/4 part
de la població mundial 
viu amenaçada per 
un gran nombre 
d’huracans, tempestes 
tropicals i tsunamis

41 milions
de persones s’han 
vist afectades per les 
inundacions des del 
juny del 2017

3 huracans
d’extrema intensitat, 
Harvey, Irma i María, 
han malmès la regió del 
Carib i els Estats Units 
durant el mateix estiu

1.600
persones 
vulnerables van 
morir a causa d’una 
terrible onada de 
calor a l’Índia

1.000
persones van 
morir a causa d’un 
esllavissament 
provocat per les 
pluges a Sierra 
Leone al juliol

Fonts: politicsofpoverty.oxfamamerica.org/2017/09/harvey-irma-jose-and-the-shocks-of-hazards-of-place
www.wri.org/blog/2017/09/extreme-weather-whats-climate-change-got-do-it
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A Oxfam Intermón creiem en un món on totes les persones gaudeixin dels seus 
drets i oportunitats. Per això treballem cada dia per reduir les desigualtats 
socials i econòmiques que perpetuen la pobresa.

En els darrers 15 anys s’ha aconseguit disminuir la pobresa extrema fins el 50%. 
Sabem que un futur sense pobresa és possible i anem decididament cap a ell.

Perseguim un futur sense desigualtat, sense fam, sense set, sense 
discriminació; amb equitat, aliments, aigua i justícia. Treballem de costat 
amb les comunitats, fem anàlisis i informes que compartim per mostrar què 
funciona i què és necessari denunciar per fer sentir la veu de les persones que 
viuen en la injustícia de la pobresa i fer que arribi als líders mundials.

Perquè creiem en el poder que tenen les persones i en la seva  
capacitat per canviar el seu entorn i incidir en les causes de la  
pobresa. Juntes som imparables.

D’aquesta manera treballem en aliances, amb organitzacions sòcies per 
generar més impacte i influència. Formem part de la confederació Oxfam, que té 
més de 70 anys d’experiència, i junts treballem en més de 90 països.

El treball dels equips d’Oxfam Intermón s’ha centrat en 29 països. I hem 
col·laborat també en 40 països amb organitzacions productores de comerç just 
a les quals hem adquirit productes.

Tot això ha estat possible gràcies a la implicació dels més de 236.000 socis 
i sòcies i col·laboradors econòmics; a les prop de 240.000 persones que heu 
comprat productes de comerç just; als 70.922 activistes que heu impulsat 
les nostres campanyes; i a les 2.041 empreses i organitzacions socials i les 
38 administracions públiques que aquest any ens heu donat el vostre suport. 
I també a totes les persones que heu participat en esdeveniments i accions i 
heu compartit el nostre missatge.

 2016-17
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           dret a ser escoltat

Hem aconseguit canvis positius en polítiques i pràctiques de 
governs, sector privat i institucions internacionals a favor de 
les persones més pobres i vulnerables. Ho hem aconseguit 
gràcies a la participació de la  ciutadania.

470 programes  

1,8 milions de persones beneficiàries   

           Justícia de gènere

El nostre objectiu és posar fi a la violència de gènere i per a 
això identifiquem els elements que constitueixen la violència i 
conscienciem les institucions jurídiques i els serveis, així com 
a la ciutadania (incloent-hi homes i infants).

221 programes  

1,1 milions de persones beneficiàries 

           salvar vides

Contribuïm a liderar la resposta a emergències, aportant la 
nostra experiència en aigua i sanejament, i treballem per 
mostrar la necessitat de vincular les respostes d’emergència 
al desenvolupament.

482 programes  

83% són d’atenció humanitària

13,5 milions de persones beneficiàries 

          
 

55% 
Dones

62% 
Dones

55% 
Dones

           Alimentació sostenible i recursos naturals

Treballem perquè les famílies disposin dels recursos 
necessaris per generar els seus propis ingressos i assegurar 
així una alimentació adequada a totes les persones de la 
comunitat.

543 programes 

2,3 milions de persones beneficiàries  

          
           Finançament per al desenvolupament

A partir dels nostres programes i campanyes, als països 
on cooperem i a Espanya, promocionem i defensem el 
finançament nacional i internacional del desenvolupament.

286 programes  

0,6 milions de persones beneficiàries  
51% 
Dones

Durant l’exercici 2016-17, a Oxfam s’han gestionat més de 2.000 programes, amb més de 19,2 milions de persones beneficiàries 
(55% dones i 45% homes). Com a Oxfam Intermón, hem impulsat 33 programes de desenvolupament i hem fet 25 intervencions 
d’acció humanitària. Tot això, al costat de 202 organitzacions locals. En l’àmbit del comerç just hem donat suport a la tasca de les 
122 organitzacions a les quals hem comprat productes. Aquesta tasca es completa amb les iniciatives per treballar a favor de les 
persones migrants i lluitar contra les violències masclistes a Espanya, a través del suport a més d’una desena d’organitzacions. 
La distribució de programes i persones beneficiàries a Oxfam és la següent:

51% 
Dones
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distribució dels recursos invertits en 
les diFereNTs causes per les quals 

lluitem a Oxfam Intermón
60%

50%

40%

30%

20%

10%

19,3% 

16,5% 

26,5% 

29,9% 

7,8% 

PersONes a qui arriba el suPOrT d’OxFaM, 
NOMbre de PrOGraMes i OrGaNiTZaciONs sÒcies

persones amb les quals treballem 
programes
organitzacions sòcies

1. dreT a ser escOlTaT
2. JusTícia de GÈNere
3. salVar Vides
4. aliMeNTaciÓ sOsTeNible i recursOs NaTurals
5. GruPs PrOducTOrs de cOMerÇ JusT
6. FiNaNÇaMeNT per al deseNVOluPaMeNT

1   2     3      4        5          6 

àFRICA
àsia
AMèRICA
EuROpA 

dreT a ser escOlTaT

JusTícia de GÈNere salVar Vides

aliMeNTaciÓ sOsTeNible 
i recursOs NaTurals

FINANÇAMENT per AL 
deseNVOluPaMeNT

46%

54%

24%

3%

2%

77%

23% 23%

71%

77%

58%

42%

disTribuciÓ Per cONTiNeNTs dels recursOs 
iNVerTiTs eN les diFereNTs causes Per les 

Quals lluiTeM a OxFaM iNTerMÓN
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Abril
Impostos que privilegien les rendes més altes
Vam publicar a l’Amèrica Llatina l’informe Tributación para un crecimiento inclusivo,  
una investigació duta a terme amb la Comissió Econòmica per a l’Amèrica Llatina (CEPAL) 
que mostra que els sistemes tributaris privilegien les rendes altes i les companyies 
multinacionals.

Les demandes de les dones txadianes
Vam acompanyar dones txadianes del Consell Nacional de Concertació dels Productors 
Rurals del Txad en les seves demandes davant els candidats a les eleccions presidencials. 
Cinc candidats es van comprometre amb elles.

maig
Més empreses de l’IbEX 35 en paradisos fiscals

Vam exposar, juntament amb l’Observatori de Responsabilitat Social Corporativa,  
que el nombre de filials de les empreses de l’IbEX 35 en paradisos fiscals creix.  

Va quedar publicat a l’informe Beneficis per a qui?

Les conseqüències del fenomen d’El Niño 
Vam exposar les conseqüències del fenomen d’El Niño a Etiòpia, on més de 10 milions de 

persones van estar en risc de patir escassetat d’aliments i aigua i vam treballar per pal·liar-ho.

julioL
Vam compartir coneixements sobre resiliència

55 persones de l’equip Oxfam pertanyents a 23 països es van 
reunir a Madrid per compartir coneixements sobre el treball que 

duem a terme en resiliència.

81 famílies camperoles amb terra 
Després d’una llarga campanya de denúncia sobre la situació 
dels camperols sense terra a la vall del Polochic, el Govern de 

Guatemala es va comprometre a lliurar terres a 81 famílies.

agost
Vigilants: Polètika a la  
República Dominicana 
Vam col·laborar en el llançament de 
la plataforma Vigilants a la República 
Dominicana. Aquesta eina permet a la 
ciutadania denunciar la falta de serveis 
públics o la seva mala qualitat, fer un 
seguiment dels pressupostos estatals 
i accedir a informació sobre veedoria 
ciutadana.

Les nostres accions, mes a mes

2016

junY
Vam actuar davant la crisi humanitària del llac Txad 
Vam iniciar una intervenció d’emergència a la regió del llac Txad,  
on hi ha més de 100.000 persones desplaçades.

Èxit de participació en el Trailwalker 2016
El Trailwalker 2016 va sumar més de 600 equips i va aconseguir una recaptació 
d’1,1 milions d’euros per a la lluita contra la pobresa i el dret a l’aigua.
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setembre
Espanya no compleix amb les persones refugiades 
Coincidint amb la Cimera Mundial sobre Refugiats i Migrants 
de l’ONu vam denunciar amb l’informe Espanya suspèn en 
la resposta a la crisi mundial de persones desplaçades 
l’incompliment de les promeses de l’Estat espanyol.

Vam actuar davant una nova catàstrofe a Haití
A Haití, vam respondre a la situació d’emergència 
després del pas de l’huracà Matthew, que va afectar 
1,4 milions de persones. Hi vam distribuir menjar, aigua 
potable i material de reconstrucció.

dEsembre
Nou informe sobre paradisos fiscals 

Amb l’informe Guerres fiscals vam denunciar 15 paradisos 
fiscals que amb les seves rebaixes tributàries a grans empreses 

arrosseguen la resta de països a oferir condicions fiscals cada 
vegada més avantatjoses només per a una minoria.

Comerç just al Nadal 
Les models Judit Mascó, Nieves álvarez i Verónica blume i els 

cuiners Ada Parellada i Francis Paniego es van sumar a la 
campanya de promoció del comerç just Regala comerç just, 

comparteix l’origen del benestar.

febrer
Vam actuar conjuntament davant les emergències

Sis ONg internacionals (Acció Contra la Fam, el Comitè 
Espanyol d’ACNUR, Metges del Món, Oxfam Intermón, Plan 

International i World Vision) vam crear el Comitè d’Emergència, 
una iniciativa per atendre de manera conjunta la resposta 

ciutadana davant una situació de crisi humanitària.

octubre
Vam impulsar noves empreses
Va créixer el nombre d’empreses a les quals oferim suport a través del 
programa Empreses que canvien vides en països de l’Àfrica de l’Oest i 
l’Amèrica Llatina.

Ajuntaments contra els paradisos fiscals
Els ajuntaments de Barcelona, Sevilla, Saragossa, Alacant, Múrcia i Madrid 
es van sumar a la campanya Zones lliures de paradisos fiscals, que 
exigeix un comportament fiscal responsable a les administracions.

novembre
Campanya contra les violències masclistes
Prou!, una campanya de denúncia de les diferents violències 
que pateixen les dones, es va presentar al Marroc (amb el nom 
de Baraka), Guatemala i Bolívia.

Vam exigir recursos per combatre el canvi climàtic 
Vam llançar la campanya Davant el canvi climàtic, ja no 
més excuses per exigir al Govern espanyol que augmenti el 
pressupost destinat a la lluita de les persones més pobres per 
adaptar-se a les conseqüències del desastre ambiental.

gener
La realitat del feminicidi a Espanya 
Vam donar suport a l’organització Feminicidio.net en 
l’elaboració del seu informe sobre els assassinats 
de dones a Espanya. Feminicidio.net és una de les 
organitzacions amb les quals treballem contra la 
violència de gènere.

La riquesa de les 8 persones més riques 
Coincidint amb el Fòrum Econòmic Mundial (Davos, 
Suïssa) vam publicar Una economia per al 99%,  
un informe que denuncia que tan sols vuit 
persones posseeixen la mateixa riquesa que 
la meitat més pobra de la població mundial, 
3.600 milions de persones.

març
Col·laboració amb organitzacions espanyoles

Vam celebrar a Madrid la primera edició de l’Escola d’Influència, amb la participació 
de 17 organitzacions amb les quals duem a terme projectes a Espanya i on també van 

col·laborar les organitzacions HarassMap (Egipte) i Elige Red (Mèxic).

Vam celebrar el Dia Internacional de les Dones 
Coincidint amb el Dia Internacional de les Dones se celebren actes en diferents  
països per sensibilitzar la societat sobre les desigualtats entre homes i dones.  

A Mali i al Senegal, hi van participar en l’acte diversos parlamentaris.  
A Espanya vam lliurar el IV Premi Avançadores.

2017

* Aquestes són algunes de 
les nostres accions.
Més  informació a: 
www.OxfamIntermon.org/
elsnostresexits
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Mèxic

Perú

Equador

Guatemala

Nicaragua

Costa Rica

xile

Bolívia

BRASIL

Colòmbia

PARAGUAi

CUBA

BURUNDI

Etiòpia

Moçambic

Sudan del Sud

Tanzània

BURKINA FASO

MARRoc 

MAURITàNIA

UGANDA

LIBèRIA

Costa d'Ivori GHANA

Sud-àfrica

Índia

Tailàndia

SRI LANKA

BANGLA DESH

NEPAL

Indonèsia

Xina

LÍBAN 
REPÚBLICA DOMINICANA

HAITÍ

Camerun 

Filipines

REPÚBLICA CENTReAFRICANA

espanya

níger

MALI

Txad

Ter. Palestins (Gaza)

ARGENTINA

uruguai

hondures
Egipte

Maurici 

madagascar

Papua Nova Guinea 

VIETNAM

SíRIA 

itàlia

grècia

 

Salvar vides 

Finançament per al desenvolupament

grups productors de comerç just

programes OXFAM

amèrica Llatina i carib àfrica de l’oestmagrib i pròxim orienteuropa
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Els 22 membres de la confederació Oxfam (Oxfam Alemanya, Oxfam Amèrica [EUA], Oxfam Austràlia, Oxfam a Bèlgica, Oxfam Brasil, Oxfam 
Canadà, Oxfam a Corea, Oxfam França, Oxfam Gran Bretanya, Oxfam Hong Kong, Oxfam IBIS [Dinamarca], Oxfam Índia, Oxfam Intermón [Espanya], 
Oxfam Irlanda, Oxfam Itàlia, Oxfam Japó, Oxfam Mèxic, Oxfam Nova Zelanda, Oxfam Novib [Països Baixos], Oxfam Quebec, Oxfam Sud-àfrica i 
Oxfam a Suècia) portem a terme tasques de cooperació en més de 90 països. Oxfam Intermón impulsa el desenvolupament a 29 i dona suport 
a grups productors de comerç just a 40.

àfrica australàfrica de l’est àsia oceania
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L’exercici 2016-17 es tanca amb un resultat comptable 
positiu de més d’1,5 milions d’euros, que seran destinats, 
d’una banda, a contribuir al programa de refugiats d’Oxfam 
a Europa, uns 200.000 euros, i, de l’altra, a enfortir les 
reserves de la institució. Durant els anys de la crisi, la 
fundació va tenir dèficits, va reduir les seves reserves i va 
empitjorar les seves ràtios de solvència i liquiditat fins a 
nivells inadequats. En els últims anys està en procés de 
recuperar les cotes establertes per les polítiques d’Oxfam 
sobre fons propis i salut financera, alhora que adapta 
aquests conceptes al volum de fons que gestiona.

En conjunt, els recursos procedents de donacions privades 
han significat el 63% del total d’ingressos, gràcies a la 
nostra consolidada base social. Les dades reflecteixen 
l’excel·lent increment d’altes de socis, així com dels 
donatius d’organitzacions privades i de grans donants. 
Per la seva banda, pel que fa als ingressos públics, cal 
esmentar el finançament de la Unió Europa, l’Agència de 
Cooperació Danesa i altres afiliats de la confederació 
Oxfam que han donat suport als grans programes de 
desenvolupament i emergències a Burkina Faso, el Txad, 
la República Centreafricana i Haití (huracà Matthew) i el 
programa de refugiats. Els fons públics internacionals 
representen el 83% dels ingressos públics executats durant 
l’exercici (5 punts més que en el període anterior), enfront del 
17% d’origen estatal.

Hem destinat a les nostres activitats missionals 
uns 10 milions d’euros més que en l’exercici anterior, 
majoritàriament per a programes d’acció humanitària. 
Les nostres despeses d’administració i captació de fons 
es continuen reduint percentualment, en la línia d’anys 
anteriors.

En el moment d’elaborar-se aquesta revista no s’ha tancat 
l’informe de la confederació per a l’exercici 2016-17. Serà 
aprovat pel seu òrgan de govern al proper mes d’octubre. 
En l’exercici 2015-16, Oxfam va destinar 746 milions 
d’euros a programes. Com a membres independents d’una 
confederació amb 22 afiliats (19 dels quals en són membres 
de ple dret), cada Oxfam es regeix pels seus propis criteris 
pressupostaris.

Marc Pintor
Director de Finances
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privats                                                       64.741.358 €

Socis i donants (particulars i institucions)              37.364.164 €

Emergències 2.745.563 €

Herències i llegats 1.367.796 €

Comerç just i botigues Segona Oportunitat                           6.284.707 €

Oxfam 9.709.103 €

Altres ingressos                                                               7.270.025 €

públics 37.274.076 €

Govern espanyol                                                          3.708.837 €

Unió Europea 23.154.858 €

Administracions autonòmiques i locals 2.546.636 €

Organismes multilaterals 7.707.457 €

Altres 156.289 €

TOTal iNGressOs 102.015.434 €

resulTaT 1.642.146 €

TOTAL despeses 100.373.288 €

Ingressos despeses

TaNcaMeNT de l’exercici 2016-17

programes d’Actuació 85.594.102 €

Cooperació internacional 70.245.239 €

- Desenvolupament 40.792.703 €
- Humanitària  29.452.536 €

Campanyes de sensibilització   8.723.444 €

Comerç just i botigues Segona Oportunitat 6.625.419 €

Administració i captació de fons 14.779.186 €

Administració  4.118.902 €

Captació de fons  10.660.284 €
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AQUEST NADAL, DONA 
SENTIT ALS TEUS REGALS 

L’ALTRA BOTIGA

A les nostres botigues (incloent-hi la botiga online), hi 
pots trobar des d’un torró elaborat amb una recepta 
tradicional de Xixona fent servir ingredients provinents 
del comerç just i de l’agricultura ecològica, fins a una 

crema que hidrata la pell de forma natural, sense cap additiu 
químic que pugui posar en risc la salut de qui la utilitzi.

A Oxfam Intermón estem orientats des de fa 24 anys a 
aconseguir que el treball dels grups productors de comerç just, 
als quals l’any passat vam fer compres per valor de 2,5 milions 

d’euros, es tradueixi en productes d’excel·lent qualitat per a 
les famílies consumidores, a més de constituir un mitjà de vida 
digne per als qui els produeixen. La nostra oferta aconsegueix 
equilibrar aquest doble enfocament.

Aquest Nadal, amb els productes de comerç just d’Oxfam 
Intermón, et serà fàcil fer regals amb molt de sentit.

Troba la teva botiga a: www.OxfamIntermon.org/botigues
Botiga online: tienda.OxfamIntermon.org

A Oxfam Intermón pensem que el que té sentit és regalar productes bons. Productes que 
agradin a qui els compra i a qui els rep: perquè són d’alta qualitat, fets de manera artesanal i 
cuidant-ne tots els detalls. I, per descomptat, perquè la seva producció, en condicions justes 
i ecològiques, també és una oportunitat de desenvolupament per a productors i productores 
que estan en situació de desavantatge.
Text: Juanjo Martínez, responsable de botigues ciutadanes de comerç just d’Oxfam Intermón

pIJAMA  
alFa raTlles
Cotó orgànic
Índia, 10311158
37,90 €

pIJAMA GAMMA 
GEOMÈTRIC 
Cotó orgànic
Índia, 10311271
37,90 €
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TORRÓ BIO
Elaborat a Xixona fent servir 
ingredients de comerç just
De xocolata i ametlles, 
10303132, 5,39 €
Tou d’ametlles, 
304084, 4,79 €
Dur d’ametlles, 
303132, 5,39 €

ANELL NOu
MOscada
pLATA
Índia, 10310335
29,90 €

CREMA  
CORpORAL 

MORINGA
150 ml

Tanzània, 10278130
37,90 €

pIJAMA 
INFANTIL

Cotó orgànic
Índia, 10311585

29,90 €

bOssa Pell 
baNdOlera
Colors assortits
Índia, 10315033
39,90 €

buFaNda
Cotó orgànic

Índia, 10312339
29,90 €

 Una altra manera de donar sentit als teus 
regals: vine a una de les nostres botigues 
Segona Oportunitat i compra-hi peces de roba 
de segona mà. Estaràs col·laborant amb els 
nostres projectes i donant una segona 
oportunitat a milers de persones.

Ens trobaràs a Barcelona, Elx, Madrid i València:
www.OxfamIntermon.org/SegonaOportunitat

Segona Oportunitat, 
també al Nadal
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Foto de portada: La Liliosa, de 16 anys, viu a la 
província de Masvingo, en el sud-est de Zimbàbue. 
Ha aconseguit superar els moments més durs de 
la sequera que la zona ha patit durant més de cinc 
anys. Ara pensa en el futur que li pot donar a la 
seva petita, la Nokutenda. 
© Abbie Trayler-Smith / Oxfam Austràlia

CONSTRUÏM UN  
FUTUR SENSE POBRESA

OxfamIntermon.org
Oxfam Intermón @OxfamIntermon

quan hagis 
llegit la 
revista, 
comparteix-la... 
…amb un amic, un 
familiar, o dona-la a la 
biblioteca del teu barri. 
Com més siguem, més 
canvis aconseguirem. 


