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Oxfam Intermón compleix els estàndards de conducta 
per a les ONG marcats per la Carta de responsabilitat de 
les ONG internacionals, promoguda per 24 de 
les principals ONG del món, entre elles Oxfam. 
Els últims informes es van publicar al gener del 2017.

www.ingoaccountabilitycharter.org

Sara Torres viu a San Juan de Miraflores, 
un dels districtes més pobres de la ciutat 
de Lima, Perú. Participa en un projecte de 
preparació de la resposta a terratrèmols, 
coordinat per l’organització PREDES amb 
el suport d’Oxfam. 

PORTADA. Akkoe Moussa viu a Madoul, 
a prop de Mangalmé, Txad. Els dos pous 
instal·lats a la comunitat li permeten tenir 
accés a aigua potable. Els punts estan 
tancats, la qual cosa millora la qualitat 
de l’aigua.
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Oxfam Intermón està en ple canvi, com mol-
tes organitzacions. L’evolució de la pobresa 
i de diversos aspectes que la determinen 
-com les desigualtats, els conflictes i el 
canvi climàtic- ens porten a que treballem 
de manera més estructural. Tot ens empeny 
a transformar-nos per ser més eficients en 
la nostra missió de lluita contra la pobresa. 
Responem a reptes com la distribució del 
poder global, l’aparició de nous actors so-
cials i la revolució tecnològica accelerada.

Fa unes setmanes vaig visitar Hondures, 
un país on el nostre programa té com a 
objectiu la defensa i promoció dels drets de 
les dones. Donem suport al seu lideratge,  
les seves oportunitats econòmiques tot 
enfrontant també la violència masclista que 
pateixen. Fins a 400 dones són brutalment 
assassinades per homes cada any en 
aquest país.

Ens trobem amb dotzenes de dones 
organitzades en grups a les quals Oxfam 
recolza en les iniciatives econòmiques que 
emprenen. Ens expliquen els avenços en 
els seus petits negocis, el poder de decisió 
que van tenint en la família i en la comuni-
tat. Algunes han patit violències masclistes 
i col·laboren amb les autoritats locals per 
fer-hi front.

És imprescindible que treballem directa-
ment amb les persones - amb les dones 
en aquest cas - una a una i amb les seves 
comunitats i organitzacions.  Acompanyem 
aquestes xarxes de persones en les seves 
demandes davant la justícia i les adminis-
tracions. En temps d’eleccions al país, di-
verses organitzacions locals -  a través de 
la plataforma digital “Polètika” - exigeixen 
als candidats presidencials que es retratin 
en els seus programes i afirmacions, amb 
mesures i recursos per eradicar la violència 
de gènere. Alguns ja han contestat.

El programa d’Oxfam a Hondures compta 
amb el suport de diversos afiliats inter-
nacionals: Canadà, Regne Unit, Espanya i 
Estats Units. Formen un equip únic amb un 
pressupost i pla integrats. 

Els afiliats, Oxfam Intermón entre ells, ja 
no gestionem verticalment els programes, 
sinó que els donem suport amb valor afegit: 
finançament, coneixement, eines de control 
ciutadà com Polètika, connexions i aliances.

La Cooperació al Desenvolupament ha can-
viat. Ha deixat de ser una cosa tan senzilla 
com un “Nord” ric que ajuda a un “Sud” 
pobre amb cert component paternalista, per 
passar a ser una autèntica aliança per al 
desenvolupament i contra la pobresa, més 
horitzontal, on es comparteixen en xarxa 
iniciatives, recursos i experiència, on s’as-
segura no només que els recursos arriben, 
sinó que s’utilitzen de la millor manera pels 
qui més saben d’aquesta matèria.

Comprovar els efectes de la crisi a Espan-
ya, i el que costa que la feble recuperació 
arribi a les persones més vulnerables, ens 
ha portat a treballar també al nostre país, 
tant en la denúncia de les desigualtats 
com en les propostes per a un sistema més 
just que inclogui els que n’han quedat fora, 
cada vegada més. És un altre canvi que ens 
ha portat a donar suport a organitzacions 
petites que lluiten contra la violència cap a 
les dones o treballen amb població migrant 
i refugiada.

És un privilegi poder comptar amb l’expe-
riència i l’estímul de milers de col·legues 
d’Oxfam, en països i afiliats durant aquest 
camí. Salvem vides en les crisis humani-
tàries, en missions extremes on ningú vol 
anar, juntament amb persones i problemes 
oblidats. Sortim al carrer i estem a les xarxes 
socials, on expliquem i animem a la mobilit-
zació ciutadana per la justícia. També som 
als llocs on es prenen decisions rellevants 
per a la nostra tasca.

Cap equip d’Oxfam podria fer res de tot això 
sense el suport dels milers de persones que 
confien en nosaltres. Sense els recursos 
que solidàriament es posen a les nostres 
mans i sense l’escalf indispensable que 
sentim al darrere.

Gràcies.

José María Vera
Director General 
de Oxfam Intermón
@Chema_Vera

Un futur sense pobresa 
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Justícia Dignitat 
humana  

solidaritat 

Compromís Coherència 

valors

El dret de les persones 
a ser escoltades

La justícia de gènere

Salvar vides

El finançament del 
desenvolupament 

Una alimentació 
sostenible 

A Oxfam Intermón creiem en un món on totes les persones 
gaudeixin dels seus drets i les seves 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 gana, sense set, 
sense discriminació; amb equitat, aliments, aigua i justícia. 
Treballem de costat amb les comunitats, realitzem 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 compta amb més de 70 anys 
d’experiència i junts treballem en més de 90 països.

El nostre pla estratègic 
 
La força de les persones contra la pobresa ens marca les cinc 
causes per les que lluitem:
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  19,2 milions 
de persones millorin les seves condicions 
de vida gràcies a Oxfam

Per a aquestes persones hem col·laborat amb 3.249 organitzacions, el 66% 
institucions públiques, fundacions, empreses que ens han aportat recursos 
econòmics.

Des d’Oxfam Intermón la nostra feina ha estat possible gràcies a: 

236.018 socis, sòcies, col·laboradors i col·laboradores econòmics/ques 

2.041 empreses i organitzacions socials.

47 administracions públiques i organismes oficials

3.648  participants a Oxfam Intermón Trailwalker  

239.286 persones que han comprat productes de comerç just

70.922 activistes 

I a l’esforç d’un equip format per 2. 889 persones; 1.730 d’aquestes són 
voluntàries.    

Els resultats de la nostra 
feina el 2016-17

45% 
Homes

Percentatge de dones i 
d’homes beneficiaris dels 
nostres programes 

Percentatge de persones 
beneficiàries per eix:  

55% 
Dones

9,3% 

5,6% 

12% 

70% 

3,1% 

El clima extrem que assota Burkina 
Faso ha afectat els camps de sorgo 
i blat de moro on Fati Marmoussa 
treballa diàriament, a la comunitat 
de Tafgo. El canvi climàtic afecta 
més greument els qui tenen menys 
recursos.
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 Àfrica de l’Est   Àfrica de l’Oest

4,5 milions de persones beneficiaries
185 programes
380 organitzacions
4 organizacions de comerç just

    Magrib i Pròxim Orient  

2,9 milions de persones beneficiaries
162 programes
211 organitzacions
8 organizacions de comerç just

 

5,4 milions de persones beneficiaries
149 programes
197 organitzacions
6 organizacions de comerç just

1,4 milions de persones beneficiaries
74 programes
229 organitzacions
50 organizacions de comerç just

  Àfrica austral  

Dret de les persones a ser escoltades 

Justícia de gènere

Salvar vidas 

Alimentació sostenible i recursos naturals

Finançament per al desenvolupament

Grups productors de comerç just

 

programes OXFAM 
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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 Ibis-Dinamarca, Oxfam Gran Bretanya, Oxfam Hong Kong, 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) duem a terme tasques de cooperació en més de 90 països. Oxfam Intermón impulsa el 
desenvolupament a 33, porta accions per tal de pal·liar situacions d’emergència a 25 i dona suport a grups productors de comerç 
just a 40 països.

   Amèrica Llatina i Carib Amèrica del Nord, Europa i altres  OCEANIA 

1,2 milions de persones beneficiaries
305 programes
605 organitzacions
54 organizacions de comerç just

1,25 milions de persones beneficiaries
106 programes
975 organitzacions

2,9 milions de persones beneficiaries
964 programes
924 organitzacions
41 organizacions de comerç just

  Àsia  
 
0,5 milions de persones beneficiaries
57 programes
135 organitzacions
1 organizacions de comerç just

* Un únic programa por respondre a més d’una temàtica i portar-se a terme a més d’un país. 
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Abril
Impostos que privilegien a les rendes més altes
Publiquem a Amèrica Llatina l’informe Tributación para un crecimiento inclusivo, una recerca amb la 
Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina (CEPAL) que mostra que els sistemes tributaris privilegien 
les rendes altes i les companyies multinacionals.

Les demandes de les dones txadianes
Acompanyem a dones txadianes del Consell Nacional de Concertació de Productors Rurals de Txad 
en les seves demandes davant els candidats a les eleccions presidencials. 5 candidats es van 
comprometre amb elles.

maig
Més empreses de l’IBEX35 en paradisos fiscals 

Vam exposar, al costat de l’Observatori de Responsabilitat Social Corporativa, que el nombre 
de filials de les empreses de l’IBEX35 en paradisos fiscals creix. Va quedar publicat a l’informe 

Beneficios para quién.

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

van estar en risc de patir escassetat d’aliments i aigua i hem treballat per pal·liar-ho.

julioL
Compartim coneixements sobre resiliència

55 persones de l’equip Oxfam pertanyents a 23 països es van reunir a 
Madrid per compartir coneixement 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 de Polochic, el Govern de Guatemala es 
compromet a lliurar terres a 81 famílies.

agost
Vigilants: Polètika a República Dominicana 
Col·laborem en el llançament de la 
plataforma Vigilants a República 
Dominicana. Aquesta eina permet a la 
ciutadania denunciar la falta de serveis 
públics o la seva mala qualitat, donar 
seguiment al pressupostari estatal i accedir 
a informació sobre veedurías  ciutadanes.

Les nostres accions mes a mes

2016

junY
Actuem davant la crisi humanitària en llac Txad 
Iniciem una intervenció d’emergència a la regió del llac Txad on hi ha més de 100.000 persones 
desplaçades.

Èxit de participació en Trailwalker 2016
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 denunciem amb l’informe España suspende en la 
respuesta a la crisis mundial de desplazados l’incompliment 
de les promeses del  nostre país.

Actuem 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 a 
1,4 milions de persones. Distribuïm menjar, aigua potable i 
material de reconstrucció.

dEsembre
Nou informe sobre paradisos fiscals 

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

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

Comerç just en Nadal 
Les models Judit Mascó, Nieves Álvarez i Verónica Blume i 

els cuiners Ada Parellada i Francis Paniego s’han sumat a la 
campanya de promoció del comerç just Regala comerç just, 

comparteix l’origen del benestar.

febrer
Actuem conjuntament davant les emergències

6 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
Impulsem noves empreses
Creixen el nombre d’empreses a les quals oferim suport a través del 
programa Empreses que canvien vides a països d’Àfrica de l’Oest i Amèrica 
Llatina.

Ajuntaments contra els paradisos fiscals
Els ajuntaments de Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Alacant, Murcia i Madrid 
se sumen a la campanya Zones Lliures de Paradisos Fiscals que exigeix un 
comportament fiscal responsable a les administracions.

novembre
Campaña contra las violencias machistas
Basta, una campaña de denuncia de las diferentes violencias 
que sufren las mujeres, se presenta en Marruecos (con el 
nombre de Baraka); Guatemala y Bolivia. 

Exigimos recursos para combatir el cambio climático 
Lanzamos la campaña Ante el cambio climático, ya no más 
excusas para exigir al Gobierno español que aumente el 
presupuesto para la lucha de las personas más pobres para 
adaptarse a las consecuencias del desastre ambiental.

gener
La realitat del feminicidi a Espanya 
Recolzem l’elaboració de l’informe elaborat per 
l’organització Feminicidio.net sobre els assassinats 
de dones a Espanya. Feminicidio.net és una  de 
les organitzacions amb les quals treballem a 
Espanya contra la violència de gènere.

La riquesa de les 8 persones més riques 
Coincidint amb el Fòrum Econòmic Mundial 
(Davos,  Suïssa) publiquem Una economía para el 
99%, un informe que denuncia que només vuit 
persones posseeixen la mateixa  riquesa que la 
meitat més pobra de la  població mundial, 3.600 
milions de persones.

marzo
Col·laborem amb organitzacions espanyoles

Celebrem 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 hi van participar les 

organitzacions HarassMap (Egipte) i Tria Xarxa (Mèxic).

Celebrem el Dia Internacional  de les Dones 
Coincidint amb el Dia Internacional de les Dones se celebren actes a diferents països per 
sensibilitzar la societat  sobre les desigualtats entre homes i dones. A Mali i Senegal van 

participar en l’acte diversos  parlamentaris. A Espanya lliurem l’IV Premi Avançadores.
 

2017

* Aquestes són algunes de 
les nostres accions.
Més  informació en 
www.oxfamintermon.org/
elsnostresexits
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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 acabar amb la violència de gènere, per a 
això, identifiquem els elements que constitueixen la violència, 
conscienciem  a institucions jurídiques i serveis, així com a la 
ciutadania (el que inclou  homes i nens).

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 comptin amb els 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 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 Oxfam Intermón, hem impulsat 33 programes de desenvolupament i hem realitzat 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 122 les organitzacions a les que hem comprat productes. Aquesta tasca es completa amb les iniciatives per treballar a 
favor de les persones migrants i lluitar contra les violències masclistes al nostre país, 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 
cadascuna de les 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 als quals ARRIBA EL SUPORT D’OXFAM, 
NOMBRE DE PROGRAMES  I ORGANITZACIONS SÒCIES

 organitzacions sòcies
Programes
Persones amb les quals treballem

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 AL DESENVOLUPAMENT

1   2     3      4        5          6 

ÁFRICA
àSIA
AMèRICA
EUROPA 

DRET A SER ESCOLTAT

JUSTÍCIA DE GÈNERE SALVAR VIDES

ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE 
I RECURSOS  NATURALS

FINANÇAMENT AL 
DESENVOLUPAMENT

46%

54%

24%

3%

2%

77%

23% 23%

71%

77%

58%

42%

Distribució dels recursos invertits per 
continent en cadascuna de les causes per 

les quals lluitem a Oxfam Intermón

El temps és cada vegada més impredictible i la 
població agrícola pateix els efectes del canvi 
climàtic. Nabonswendé forma part del Comitè d’Alerta 
Primerenca, a la comunitat de Wapassi, a Burkina Faso. 
La informació meteorològica l’ajuda a prendre mesures 
per evitar pèrdues en les collites.
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La nostre feina no seria possible sense el suport de la ciuta-
dania que, a través de les seves aportacions econòmiques, 
la compra de productes de comerç just i de la participació en 
les campanyes fa possible la nostra tasca. També comptem 

amb la col·laboració d’empreses i d’organitzacions socials, 
d’administracions públiques i d’organismes internacionals. 
Agraïm a totes aquestes persones i institucions la seva
contribució.

Procedència dels nostres ingressos privats 
(sobre el total de ingressos privats)

Participació a les nostres xarxes socials Origen dels nostres fons

Fons públics
Fons privats

 68.661 persones que ens segueixen 
 217.405 interaccions

 120.905 persones que ens segueixen
 902.305 interaccions

63.5 %

36.5 %

Aportacions de socis, donants i 
institucions
Donacions per a emergències
Herències i llegats
Vendes de comerç just i 
segona oportunitat
Aportacions d’altres Oxfam
Altres

11,2% 

57,8% 

15% 

9,7% 
2,1% 

4,2% 

Procedència dels nostres ingressos públics
(sobre el total d’ingressos públics)

Unió Europea
Govern espanyol
Administracions públiques 
autonòmiques, locals i altres
Organismes multilaterals
Altres

62,1% 
62,1% 

Origen dels fons de comerç just

Vendes a les botigues
 Oxfam Intermón
Vendes a 
supermercats

Botigues de regals

Altres canals  
  

44% 

36% 16% 

5% 

6,8% 

10% 

0,4% 

Treballem amb les persones migrants a l’illa de 
Lesbos perquè puguin viure dignament, oferim 
assistència legal gratuïta i accés a informació i 
serveis en diversos indrets del país.

Administració i captació 
de fons
Programes d’actuació 

85,2% 

14,7% 

Com distribuïm els nostres fons 



Som una fundació privada, independent i sense ànim de 
lucre, regida per un Patronat. La nostra seu social es troba a 
Barcelona, Espanya, i comptem també amb oficines a Bilbao, 
Madrid, Sevilla i València. A més, tenim 16 oficines a diferents 
països. Formen l’ equip 2.888 persones de les quals el 60% són 
voluntaris i voluntàries que, de manera estable, col·laboren 
amb nosaltres. Formem part de la confederació Oxfam, inte-
grada per 22 afiliats (de ple dret o bé en procés d’integració) i 
desenvolupem tasques de cooperació a més de 90 països. 

Comptem amb comitès d’acció ciutadana a més de 40 ciutats 
d’Espanya i tenim botigues de preu just i de segona oportuni-
tat a 31 ciutats. 

A través dels comitès i botigues impulsem accions de mobilit-
zació, sensibilització i educació que contribueixen a l’objec-
tiu de construir ciutadania activa, crítica i transformadora, 
conscient de les seves responsabilitats en un món global. 
Realitzem accions de captació de fons per a la recerca de 
recursos que donin suport a la nostra feina i a la denúncia de 
les injustícies. També incidim en els organismes nacionals, 
internacionals i en el sector privat per tal que actuïn de manera 
responsable. El rigor per a la realització de tota aquesta tasca 
de sensibilització i incidència l’ofereix el nostre equip d’inves-
tigació, que avala les nostres propostes a través dels estudis.

El Patronat
El Patronat està format per 14 professionals independents vinculats al món acadèmic, empresarial i de la solidaritat.  

Els membres del Patronat ho són a títol personal i de manera totalment voluntària, motivats pel compromís amb els objectius 
d’Oxfam Intermón. Són elegits per quatre anys tot i que poden ser reelegits; s’encarreguen de vetllar per l’estratègia, el destí i el 
control dels recursos i per la identitat de l’organització.

El ple del Patronat es reuneix conjuntament amb la Direcció General quatre cops l’any, encara que es poden convocar reunions 
extraordinàries. 

ELS ORGANISMES DE GOVERN DE LA NOSTRA INSTITUCIÓ

MEMBRES DEL PATRONAT A 1 DE NOVEMBRE DEL 2017
PRESIDENT  
Xavier Torra 
Empresari del sector de material 
elèctric vinculat a projectes de 
cooperació al desenvolupament  i a la 
sensibilització.
Des de l’octubre del 2008

VICEPRESIDENT  
Ignasi Carreras 
Director de l’Institut de Innovació Social 
d’ESADE i col·laborador de diferents 
entitats no lucratives.
Des del maig del 2011

SECRETARI 
Jaume Flaquer García, S.J, 
Professor en la Facultat de Teologia 
de Catalunya i responsable de l’àrea 
teològica de Cristianisme i Justícia.
Des del julio del 2014

TRESORERA: 
Anna Xicoy Cruells  
Responsable de la Direcció 
d’Operacions de l’empresa municipal 
de Barcelona BSM i amb una àmplia 
experiència com a voluntària i 
col·laboradora en organitzacions 
socials. 
Des del gener del 2016

VOCALS

Graciela Amo  
Experta en màrqueting i comunicació, 
col·labora estretament amb 
organitzacions socials.
Des del setembre del 2012

José Antonio Sanahuja 
Investigador en ciències polítiques, 
relacions institucionals i cooperació 
internacional.
Des del setembre del 2012

Consuelo Crespo Bofill  
Especialista en cooperació 
descentralitzada i pau. Expresidenta 
d’Unicef Espanya.
Des del novembre del 2013

Almudena Egea Zerolo  
Arquitecta i docent, coordinadora 
del voluntariat social del centre 
educatiu en el que treballa.
Des del novembre del 2013

Juan José Tomillo González S.J.
Docent, membre del Consell Assessor 
d’Entre-cultures i patró del Col·legi  
Major Universitari Loyola de Madrid.
Des del juliol del 2014

Lluís Magriñá Veciana, SJ
Exdirector d’Oxfam Intermón i del Servei 
Jesuïta als Refugiats. Actualment, 
director del Centre Internacional 
d’Espiritualitat de la Co va de Manresa. 
Des del març del 2015

Laura Ruiz Jiménez 
Directora de Planificació, Seguiment 
i Avaluació de la Secretaria General 
Iberoamericana. Especialista en gènere 
i desenvolupament a Amèrica Llatina.
Des del gener del 2016

Sylvia Koniecki 
Coordinadora de l’Asociación Granada 
Acoge i Presidenta d’Andalucía 
Acoge.
Des del juny del 2016

Josep Santacreu
Impulsor del concepte de responsabi-
litat social a las empreses, actualment 
és conseller delegat de DKV i president 
de la seva fundació. 
Des del setembre del 2017

Liliana Arroyo
És investigadora d’ESADE; la seva feina 
se centra en la innovació, l’impacte 
social, la transformació digital i el 
desaenvolupament sostenible. 
Des del novembre del 2017

MEMBRES DEL CONSELL DE DIRECCIÓ A L’1 DE NOVEMBRE DEL 2017
José María Vera, director general | Pilar Orenes, Subdirectora i directora de Persones i Organizació | Enrique Maruri, director de Campanyes i 
Ciudadania | Xavier Palau, director de Cooperació Internacional | Marc Pintor, director de Finances | Marcela Ospina, directora de Comunicació 
Gisela Genebat, directora de Màrqueting i Desenvolupament 

Les persones que formen l’organització   
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L’EQUIP
El personal de plantilla i el voluntariat són el principal actiu 
de l’organització. Tots dos participen coordinadament en la 
definició i difusió de les nostres activitats i per aquesta raó 
l’organització hi inverteix per tal que puguin desenvolupar tot 
el seu potencial i contribueixin a l’objectiu comú: aconseguir 
un món més just.  

Voluntariat
El nostre equip de voluntariat està format per 1.730 persones 
que de manera estable ens aporten coneixements i dedicació.

Actividats dels equips de voluntariat estable

A més, comptem amb 80 traductors i traductores voluntàries i 
410 persones voluntàries que col·laboren en Trailwalker. 

El nostre equip de voluntaris té una mitjana d’edat de 50 anys i 
col·labora amb la nostra organització al voltant de quatre anys. 

La feina d’aquest equip ha permès l’atenció al públic en XX 
botigues de comerç just i xx de segona oportunitat i han 
fet possible 559 actes de sensibilització a diferents ciutats 
espanyoles.

Botigues de comerç just
Mobilització social 
Botigues de segona oportunitat
Administració
Educació
Comunicació 
Recursos Humans
Voluntariat a països

2.888 persones integren l’equip d’Oxfam Intermón

Personal en plantilla
Voluntariat

54,5% 
Homes

22% 
Homes

45,5% 
Dones

78% 
Dones

bit.ly/MemoriaVoluntariado16-17

SEus

BARCELONA
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 641 - 08010

BILBAO
Rodríguez Arias, 5 7ª - 
48008

MADRID
Alberto Aguilera, 15 - 
28015

SEVILLA
Méndez Núñez, 1, 1º,
oficina 6 - 41001

VALèNCIA
Marqués de Dos Aguas, 
5 - 46002

botigues cj i COMITèS

ANDALUsIA
SEVILLA Méndez Núñez, 1, 
1º,Oficina 6
Muñoz Olivé, 5 
CÒRDOBA. C/ Claudio 
Marcelo, 7
GRANADA. C/ Casillas del 
Prats, 10 
HUELVA. C/ San José 14
JEREZ DE LA FRONTERA. 
C/ Armas, 9
MÁLAGA. C/ Granada, 48 

ARAGÓ 
SARAGOSSA. C/ León XIII, 24         

ASTÚRIES 
GIJÓN. C/ Francisco 
Martínez Marina, 2
OVIEDO. C/ Rio San Pedro, 
11  

BALEARS 
PALMA DE MALLORCA. 
C/ Argentería, 28, 
07001

CANÁRIES 
LAS PALMAS. C/ Doctor 
Chil, 15 (Vegueta)  

CANTÁBRIA 
SANTANDER. 
C/ Cervantes, 7

CASTELLA-LA MANXA 
TOLEDO. C/ Amador de 
los Ríos, 4
CUENCA. Pl. Edif. Mercado, 
3º dcho. 12

CASTELLA I LLEÓ   
BURGOS. C/ Almirante 
Bonifaz, 13
LEÓN. C/Cervantes, 12 bis 
SALAMANCA. C/ Ancha, 6    
VALLADOLID.  
C/ Teresa Gil,17 

CATALUNYA
ANDORRA candorra@
oxfamintermon.org 
BARCELONA 
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 641 
Gran de Gràcia, 156
Viladomat, 43
Provença, 478
Puig Martí, 28
Gran de Sant Andreu, 132
GIRONA Pujada del Pont 
de Pedra, 3 
LLEIDA Comtes d’Urgell,1
SANT CUGAT Orient, 31
SABADELL csabadell@
oxfamintermon.org    
TARRAGONA Emperador 
August, 18    
TERRASSA Passeig Comte 
d’Egara, 2-4          
VILANOVA I LA GELTRÚ 
Plaça dels Cotxes, 3

COMUNITAT VALENCIANA 
ALACANT Teatro 48,
CASTELLÓ Guitarrista 
Tárrega 20, 

ELX Vicente Blasco 
Ibañez 35   
GANDIA cgandia@
oxfamintermon.org 
VALÈNCIA  
Marqués de Dos Aguas, 5
Sant Vicent, 106
Literato Azorín, 16
 
GALICIA 
A CORUÑA 
Sta. Catalina, 16-20, 1ºB
Estrecha de San Andrés, 
12
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
csantiago@
oxfamintermon.org 
VIGO Triunfo 4

EXTREMADURA 
BADAJOZ. C/ Alconchel, 3
cbadajoz@
oxfamintermon.org

LA RIOJA 
LOGROÑO. C/ Juan XXIII, 7 

MADRID 
Alberto Aguilera 15  
Goya, 68
Paseo de las Delicias, 138
Paseo de Extremadura, 61 

MÚRCIA
MÚRCIA. C/Echegaray , 4  
(Plaza Romea junto 
Iglesia Santo Domingo)    

NAVARRA 
PAMPLONA San Blas 2, 
bajo
Paulino Caballero, 25

PAIS BASC
BILBAO. Rodriguez Arias, 
5-7
Colón de Larreategui, 12
DONOSTI San Francisco, 
22 (Gros)
VITORIA-GASTEIZ 
cvitoria@oxfamintermon.
org

a ESPAnyA

40% 

60% 

58% 
18% 

13% 

2% 1% 
4% 

3% 1% 
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L’equip contractat d’Oxfam Intermón el formen 1.158 persones.

                                                                

Per treballar a Oxfam Intermón cerquem professionals amb 
talent, iniciativa i flexibilitat, compromesos amb la missió i els 
valor de la institució. Prioritzem la contractació de personal 
local dels països on treballem, amb algunes excepcions: quan 
no existeix  el perfil tècnic necessari al país o quan, per raons 
de seguretat, és més prudent que un estranger ocupi el lloc.  

Composició del personal a països 

          

A Oxfam Intermón, ens regim per una Política de 
Responsabilitat Social Organitzativa que reflecteix el 
nostre compromís amb l’eficiència, el rigor, el control i 
l’optimització de la gestió dels recursos, tot seguint criteris 
de responsabilitat social respecte a l’impacte de la nostra 
activitat en matèria ambiental, social i laboral. Al mateix 
temps, el Patronat obeeix un Codi de Bon Govern que 
determina les normes bàsiques de la seva organització i 
funcionament i també la conducta dels seus membres.

Comptem amb un marc ètic que regeix el comportament de les 
diferents persones de l’equip i que inclou: 

• Codi de Conducte, acordat amb la resta d’organitzacions 
que integren Oxfam, i que tothom coneix i accepta.

• Protocol de Denúncia i Gestió del Comportament Inadequat.

• Protocol per a la Gestió de Conflictes d’Interès.

• Política contra l’Assetjament i la Fustigació.

• Política de Prevenció i Gestió del Frau i la Corrupció.

Personal de plantilla Responsabilitats i obligacions de l’equip 

CONTaCTa amb nosaltres 902 330 331/933 780 165 info@OxfamIntermon.

Personal del mateix país                       
Personal expatriat 

367 
Personal a Espanya 

791 
Personal a altres països  

OFICINES DE PAÏSOS

BolÍvia
Director: Carlos Aguilar 
Calacota, 16 nº 8232 (entre 
Calaudio Aliaga y Prudencio) 
La Paz - BOLIVIA
Casilla postal 23652
Tel. 591 22113212

Burkina Faso
Director: Omer Kaboré
10 BP 13491
OUAGADOUGOU
Tel. 226 50 36 20 68  
226 50 36 20 23

Burundi
Directora: Federica Siddi 
Avenue du large nº 10
Quartier Kabondo
BUJUMBURA 
Tel. 257-76091031

TXad
Director: Elkana Moohel
Quartier Résidentiel Aérogare 
(Derrière l’Ambassade 
de Russie) Rue 1036  
porte 0148 - BP 5166   
N’DJAMENA
Tel. 235 62 23 14 70 
235 90 23 43 41

ColÒmbia
Director: Alejandro Matos
Calle 36, nº 16-20. Barrio 
Teusaquillo 
BOGOTÁ DC
Tel. 571 2882781

CUBA
Director: Jerome Faure  de 
Oxfam Canadá
Calle 19 entre M y N, edificio 57. 
Apartamento 5. Vedado
14400 LA HABANA 
Tel. 537 8375751

Guatemala
Directora: Ana María Martínez 
6ta. calle 3-66   Zona 10  
CIUDAD DE GUATEMALA
Tel. 502 2205-5250 

Haití
Director: Damien Berrendorf
Perlerin 2A, #3, Route de 
Kenskoff   -Petion Ville- 
PORT AU PRINCE, HAITÍ
Tel. 509 37019321

HONDURES
Director: George Redman
Col. Lomas del Guijarro
Calle Eucalipto, casas nº 1310
Teguciga  lpa, HONDURAS      
Tel. 504 9928 9180

MarrOC
Director: Nicolas Gravier
3 Rue Béni Mellal, 
Apts. 3 et 4 Hassan 10 010 
RABAT
Tel. 212 537 76 94 27

MauritÀnia
Director: Dédéou Yahiya
Tevragh Zeina 
Ilot C   Nº 450 ZRC
BP: 1301 NOUAKCHOTT
Tel. 222 45 24 48 08

Nicaragua
Directora: Ana María Martínez
Residencial Planes de Altamira, 
Tercera Etapa,  Detrás del 
Hospital Monte España, 
Contiguo al Edificio Opus III 
Managua, NICARAGUA
Tel. 505 2264 3432 

Perú
Director: Frank Boeren
Diego Ferré (altura Cuadra 12 
de Av. Larco)   -Miraflores-  LIMA 
18, PERÚ
Tel. 511 700 9226

ParaguaI
Director: Óscar Ramón López
Mac Mahon 5391, c/ Rca. 
Argentina - Villamorra
ASUNCIÓN - PARAGUAY
Tel. 595-21 602011

República Centroafricana
Director: Francis Ntessani  
Quatier Sica II nº 667 - Derrière 
Fédération de Scoutisme, 
Bangui, RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE
Tel. 236 72 68 01 68 
236 75 63 51 33

República Dominicana
Directora: Raúl del Río de Blas
C/ Josefa Perdomo, 160, 
esquina Hermanos Deligne, 
Gazcue, Distrito Nacional, 
CP 10205 
REPÚBLICA DOMINICANA 
Tel. 809 682 5002

88% 

12% 
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L’exercici 16-17 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 per 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 empitjorar les seves 
ràtios de solvència i liquiditat fins a nivells inadequats.
Des dels últims anys està en procés de recuperar les cotes 
establertes per les polítiques Oxfam sobre fons propis i salut 
financera alhora que adaptant aquests  conceptes al volum de  
fons que la Fundació gestiona.

En el seu 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 i socies, així com de 
donatius d’organitzacions privades i de grans donants. Per la 
seva banda en ingressos públics, cal esmentar el finançament  
de la Unió Europa, l’Agència de Cooperació Danesa i d’altres 
afiliats de la confederació Oxfam que han contribuït als grans 
programes de desenvolupament  i emergències a Burkina, 
Txad, República Centreafricana i Haití (terratrèmol Matthew) 
i al  programa de  refugiats.  Els  fons públics  internacionals 
representen el 83% dels  ingressos públics executats durant 
l’exercici (5 punts  més que en l’anterior període), enfront de 
17% d’origen nacional.

Hem  destinat uns 10 milions d’euros més a les nostres 
activitats misionals que en l’exercici anterior, recursos que 
han estat dirigits en la seva majoria a programes d’acció 
humanitària. Les nostres despeses d’administració i captació 
de fons segueixen reduint-se percentualment, en 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 16-17. Aquest serà 
aprovat pel seu òrgan de govern al mes d’octubre. A l’exercici 
2015-16 Oxfam va destinar 746 milions d’euros  a programes. 
Com a membres independents d’una confederació amb 22 
afiliats (19 d’ells membres de ple dret), cada Oxfam es regeix 
pels seus propis  criteris pressupostaris.

Marc Pintor
Director de  Finances

Víctimes del conflicte del llac 
Txad, causat per l’expansió del 
grup Boko Haram i la consegüent 
resposta militar. Oxfam treballa a 
tres dels països afectats: Nigèria, 
Níger i Txad.
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Ingressos 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 segona  oportunitat                                 6.284.707 €

Oxfams 9.709.103 €

Altres Ingressos                                                               7.270.025 €

Ingressos 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 EN EUROS

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 segona  oportunitat 6.625.419 €

Administració i captació de fons 14.779.186 €

Administració  4.118.902 €

Captació de  fons  10.660.284 €

 European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) 
  Comissió Europea Europa Aid
  United Nations Children’s Fund  (Haití)

Office of US Foreign Disaster Assistance (OFDA)
The Mentor Initiative

Origen de las cinc subvencions principals, obtingudes durant aquest exercici1:  

1L’execució d’aquest fons 
s’executarà de manera graonada 
i en funció del projecte present i 

dels exercicis propers.

21.100.233
16.156.958
2.304.186
1.660.796
1.377.058
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GARANTIES DE TRANSPARÈNCIA I BONES PRÀCTIQUES
A Oxfam Intermón volem ser transparents respecte a les nostres 
polítiques, actuacions i pressupostos. Per aquesta raó, ens 
sotmetem a diferents instruments de control i subscrivim  
codis que ens obliguen a treballar amb eficàcia i eficiència per 
aconseguir la nostra missió, a oferir els comptes clars i assolir 
l’impacte màxim per construir un món sense pobresa on tothom 
pugui exercir els seus drets i gaudir d’una vida digna.

La nostra feina està sotmesa a controls regulars. Per començar, 
com a fundació amb seu social a Barcelona, retem comptes 
davant del Protectorat de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya. A més, ens sotmetem a una auditoria externa anual, 
realitzada per Alkain i Riba Auditors.

D’altra banda, com a receptors de fons públics, estem subjectes 
a la llei de subvencions i al control de les administracions 
públiques nacionals i internacionals que concedeixen 
ajuts. Per exemple, hemos estat auditats per la Unió 
Europea i alhora per l’Agencia Española de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). També els principals 
donants privats ens demanen comptes periòdicament i en 
alguns casos, veuen els projectes directament.

Cal afegir la nostra  implicació en el disseny i la implementació 
de les eines de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo España 
(CONGDE), els Indicadors de Transparència i bon Govern, que 
totes les ONG membres de la Coordinadora han de complir. El 
resultat de la nostra auditoria es pot consultar a: webtranspa-
rencia.coordinadoraongd.org. 

Promovem la creació d’aliances i la feina conjunta amb altres 
organitzacions, per aquest motiu, des del 1997 som un membre 
més de la confederació internacional Oxfam i treballem 
amb estreta col·laboració amb els altres 22 membres. A 
més, formem part de diverses aliances. Som membres 
fundadors de la Coordinadora Española de Organizaciones 
no Gubernamentales para el Desarrollo (CONGDE) i participem 
en les coordinadores d’ONG de les 17 Comunitats Autònomes 
d’Espanya. Pertanyem a la Xarxa Europea de Deute i 
Desenvolupament (EURODAD) i a Finançament Ètic i Solidari 
(FETS).

A l’àmbit de l’acció humanitària, som membres del Consell 
Directiu del Projecte Esfera, que regula les normes mínimes 
de resposta humanitària en casos de desastres, i socis 
d’ECHO (Servei d’Ajuda Humanitària de la Comissió Europea), 
amb qui hem signat l’Acord Marc de Col·laboració (FPA), que 
defineix les funcions i responsabilitats en la  implementació 
de les operacions humanitàries finançades per aquest 
organisme. També formem part de consorci People In Aid que 
té per objectiu enfortir l’eficàcia organitzacional del sector 
humanitari.

Respecte al comerç just, formem part de la Coordinadora 
Estatal de Comercio Justo, de l’Associació Europea del Comerç 
Just (EFTA) i de l’Organització Mundial de Comerç Just (WFTO). 
Som socis fundadors de Fairtra de España (Sello de Comercio 
Justo).

D’altra banda, des del 1995, som organisme consultiu 
del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides. Els 
compromisos adquirits fins ara i que ens ajuden a treballar 
amb gran rigor i qualitat són: 

• Codi de Conducta Relatiu als Socors en Casos de Desastre 
per al Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja 
Lluna Roja i les ONG;

• Contracte Humanitari d’Oxfam Internacional; 

• Carta Humanitària del Projecte Esfera;

• Carta de Responsabilitats de les ONG Internacionals, 
assumida per tots els membres d’Oxfam; 

• Codi de Conducta de les ONG de la CONGDE i la seva Eina de 
Transparència de les ONG; 

• Principis de l’Organització Mundial de Comerç Just; 

• Codi de Conducta per al Desenvolupament del Fundraising a 
Espanya.

ACTUEM AMB ALIANCES
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AGRAÏMENTS
COFINANÇADORS PÚBLICS

COFINANÇADORS PRIVATS 

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR | AYUNTAMIENTO DE DEBA | AYUNTAMIENTO DE MADRID | AROPESCA | ASEPEYO | ASSOCIACIÓ VEDRUNA CATALUNYA | ATRAPALO  
AXA DE TODO CORAZÓN | AXARAGUA AGUAS Y SANEAMIENTOS | CAIXA POPULAR | CANAL DE ISABEL II GESTIÓN | CBRE REAL ESTATE S.A. | CECABANK | CENTESIS 
S. A. | CEVA | CONSORCI SANITARI INTEGRAL | DELOITTE | ESTEBAN ESPUÑA | EYEE ESTUDIOS EMPRESARIALES | FERRER INTERNACIONAL | FUNDACIÓ AGBAR 
| FUNDACIÓ ESADE | FUNDACIÓ PRIVADA LAYRET | FUNDACIÓN ANTONIO MENCHACA | FUNDACIÓN FELIPE RINALDI | FUNDACIÓ PRIVADA GIRBAU | FUNDACIÓN 
RENAULT | GAES | GESTIÓN HOTELERA DEL NOROESTE | GESTORA DE INMUEBLES URBANOS | GET IT DONE | GYD IBÉRICA S.A. | HENKEL IBÉRICA | HIDRACAR 
S.A. |  ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA | MAPFRE | MARVÀ 2. HOLDINGS | OCEANIC CENTER | ORANGE | PRICEWATERHOUSECOOPERS | PULSO 
INFORMÁTICA | RACC | REACTIVA GLOBAL | SANOFI | SMITH&NEPHEW | TERESA Y JOSE PLANA EMPRESA | TRAGSA | TRANSCOM WORLDWIDE SPAIN | UNIVERSIDAD 
DE LA RIOJA |   WILLIS IBERIA | WOLTERS KLUWER ESPAÑA | XEROX ESPAÑA
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900 223 300
OxfamIntermon.org

COM HI POTS COL•LABORAR

Fes-te’n soci/sòcia
www.OxfamIntermon.org/soci

Fes un donatiu
www.OxfamIntermon.org/donatiu

Difon les nostres campanyes 
www.OxfamIntermon.org/campanyes

Fes-te’n voluntari/voluntària
www.OxfamIntermon.org/voluntariat

Compra comerç just a les nostres botigues o a
www.tienda.OxfamIntermon.org

Finança un projecte
www.oxfamintermon.org/financiaunprojecte

Col•labora com a empresa
www.OxfamIntermon.org/empreses

Descobreix el món que t’envolta amb els nostres estudis 
www.OxfamIntermon.org/estudis

Coneix les nostres propostes educatives
www.OxfamIntermon.org/educacio

Suma’t a la xarxa de professorat a
www.ciudadaniaglobal.org

Apunta’t al Trailwalker
trailwalker.oxfamintermon.org

Regala Algo más que un regalo
algomasqueunregalo.oxfamintermon.org

Crea una iniciativa solidària
www.OxfamIntermon.org/iniciatives

Deixa un llegat
www.OxfamIntermon.org/llegats

Segueix-nos a través de Facebook
www.facebook.com/OxfamIntermon 
i Twitter 
www.twitter.com/OxfamIntermon

Participa, opina i debat en
www.soyactivista.org
www.facebook.com/SoyActivista
www.twitter.com/SoyActivista


