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IMATGE PORTADA: Platja de 
Lesbos, Grècia. Arribada d’una 
embarcació amb més de 50 
persones. Els oferim ajuda 
immediata (menjar, roba seca…) 
i suport legal a les famílies que 
han hagut d’emigrar.

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 prin-
cipals ONG del món, entre elles Oxfam. Aquesta anàlisi 
es porta a terme en coordinació amb altres afiliats de 
la confederació i queda plasmada en la Memòria anual 
de la confederació que es publicarà el gener de 2017. 

www.ingoaccountabilitycharter.org

Nasechabuin, Kenya. La principal 
font de proteïnes de la família 
de James Esekon és la pesca en 
el llac Turkana. La sequera ha 
acabat amb el bestiar i minvat 
les collites. Treballem per reduir 
la seva vulnerabilitat.
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Colòmbia ha estat durant els últims mesos 
entre els nostres grans focus d’atenció. 
Vaig visitar el país unes setmanes abans del 
plebiscit per l’acord de pau i, més enllà de 
l’ocasió concreta, vaig veure com aquest 
país, ferit una vegada i una altra, desitja 
viure en pau i mereix que fem tot el que es 
pugui per ajudar a guarir les ferides i mirar 
cap al futur. Per descomptat, de la manera 
que les colombianes i els colombians consi-
derin més idònia per fer-ho i mitjançant un 
procés de construcció de la pau que estigui 
guiat per la veritat i la justícia; un procés en 
el qual tinguin veu i vot les dones, les co-
munitats indígenes i les víctimes de qualse-
vol dels tipus de violència i de desigualtat. 
El nostre compromís amb les organitzacions 
locals que ho fan possible continua sent 
ferm per aconseguir-ho.

Perquè, a Colòmbia i a qualsevol altre lloc 
del món, una de les nostres prioritats és 
treballar sobre les greus desigualtatsglo-
bals que estan en les causes de la pobresa 
i la injustícia. La desigualtat ha augmentat 
a tot el món durant els darrers anys: l’1% 
més ric de la població mundial posseeix més 
riquesa que el 99% restant. La desigualtat 
és global i, per tant, requereix accions glo-
bals. Per això treballem en més de noranta 
països de 
l’Àfrica i l’Amèrica Llatina per tal de posar fi 
a la pobresa i la injustícia.

Un dels eixos de la nostra acció és facili-
tar els mecanismes de la resiliència, que 
és com anomenem la capacitat que tenen 
les persones per fer valer els seus drets 
i millorar la seva qualitat de vida malgrat 
els desastres, les tensions o la incertesa 
a què s’enfronten en diferents circums-
tàncies. Parlem de situacions com l’huracà 
Matthew a Haití, les sequeres a Etiòpia, el 
canvi climàtic o la volatilitat dels preus; 
situacions que mostren que el món canvia 
més ràpidament que mai i que és vital ser 
capaços de gestionar els canvis, afrontar 
les dificultats i aprofitar les oportunitats. El 

desenvolupament sostenible no és possible 
sense aquesta capacitat per resistir els 
xocs i recuperar-se’n.

Potser una de les novetats més significati-
ves és la forma directa que tenim d’incidir 
en una realitat espanyola en la qual la 
crisi i les retallades econòmiques han fet 
estralls durant aquests últims anys. Hem 
ampliat el nostre treball a Espanya, fins ara 
centrat en la publicació d’investigacions 
i en campanyes d’influència i mobilització 
social, per comprometre’ns amb un progra-
ma de suport a persones en situació de vul-
nerabilitat i exclusió social. Ho fem donant 
suport a la tasca de diverses organitzacions 
de reconeguda trajectòria que treballen di-
rectament en dos sectors clau per canviar la 
vida de milers de persones: les migracions i 
la violència contra les dones. Ho fem amb la 
mateixa lògica amb què treballem en altres 
països: la de buscar canvis en la vida de les 
persones ajudant i enfortint organitzacions 
amb experiència, ja implantades en el terri-
tori, que treballen directament amb indivi-
dus en risc d’exclusió social i vulnerabilitat. 
Tot i que aquest serà un programa rellevant, 
no suposa cap canvi en el nostre focus, que 
és i continuaran sent les poblacions més 
vulnerables dels països de l’Àfrica i l’Amèri-
ca Llatina.

No són tasques petites, l’any que celebrem 
el 60è aniversari d’Oxfam i ntermón. Cal 
reconèixer moltes coses en la feina feta 
al larg de tot aquest temps, i també hi ha 
una bona quantitat de reptes pendents. 
Aquest aniversari ha estat una oportunitat 
per reconèixer, valorar i secundar el treball 
de les avançadores, dones que avancen i 
fan avançar a les societats i comunitats en 
què viuen. La seva visita per a la celebració 
ha donat veu a moltes activitats que cada 
dia tenen lloc arreu del món sota el seu lide-
ratge. En la memòria que incloem en aquest 
número de la revista hi podem trobar 
molts exemples d’això.

José María Vera
Director General 
d’Oxfam Intermón
@Chema_Vera

Combatent la desigualtat, 
potenciant la resiliència  
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Valors

Oxfam Intermón ha complert 60 anys
L’11 d’agost de 1956 es creava a Barcelona el Secretariat de Missions i Propaganda de la 
Companyia de Jesús, una organització que volia difondre la tasca d’ajuda que ja feien un grup 
de missioners a Bolívia, el Paraguai i l’Índia. Aquest va ser el germen de la nostra organització, 
Oxfam Intermón, que avui forma part de la confederació internacional Oxfam, el treball de la qual 
es desenvolupa en més de 90 països a tot el món. 

La nostra cooperació ha anat evolucionant d’una tasca més assistencial a un treball en 
què estan directament implicades les mateixes organitzacions de beneficiaris i que pretén 
aconseguir un desenvolupament sostenible. Al llarg d’aquests 60 anys hem incorporat al nostre 
treball l’atenció a les persones en situacions d’emergència i hem donat suport a la producció de 
comerç just. Tot això sense oblidar que la lluita en contra de la desigualtat i la pobresa també 
és un tema polític, per la qual cosa hem treballat per fer sentir la veu de la ciutadania per exigir 
canvis socials i polítics que contribueixin a eradicar la pobresa. 

A Oxfam Intermón mobilitzem el poder de les persones per eradicar la injustícia de la pobresa al 
món. Per aconseguir-ho, combatem les desigualtats econòmiques i socials que la perpetuen 
i ens focalitzem a salvar vides en situacions de desastres, assegurar l’alimentació per a tot 
el món i equilibrar la distribució de la riquesa, defensant els drets de la dona. Junts afrontem 
aquestes causes perquè no tolerem la pobresa.

Formem part de la confederació Oxfam, que compta amb més de 70 anys d’experiència. 
Treballem en 90 països i sabem que mobilitzant persones i recursos a tot el món podem posar 
fi a la pobresa. Som especialistes en el subministrament d’aigua i sanejament en situacions 
d’emergència.

Tots tenim dret a viure sense pobresa, amb seguretat i llibertat. No ens aturarem fins a 
aconseguir-ho.

El nostre pla estratègic
La força de les persones contra la pobresa, ens marca les cinc causes per les quals lluitem:  
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El dret de les persones a ser escoltades

La justícia de gènere

El finançament del desenvolupament

Salvar vides

Una alimentació sostenible



  22,2 milions  
de persones han millorat les seves 
condicions de vida gracies a Oxfam
Ho hem fet col·laborant amb 3.515 organitzacions, el 73% 
institucions públiques, fundacions, empreses que ens han aportat 
recursos econòmics.

Des d’Oxfam Intermón el nostre treball ha estat possible gràcies a: 

232.276 socis, sòcies i col•laboradors econòmics 

1.894 empreses i organitzacions socials

3.648 participants en Oxfam Intermón Trailwalker 

231.204 persones que han adquirit productes de comerç just

49.637 activistes 

2.618 persones que formen l’equip
929  persones treballadors 
1.689  persones voluntàries 

 Els resultats del nostre                                    
 treball el 2015-16
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45% 
Homes

Percentatge de dones i 
homes beneficiaris dels 
nostres programes 

Percentatge de persones 
beneficiàries per eix: 

55% 
Dones

10,8% 

5,4% 

18,4% 

61,6% 

3,8% 

Mangalmé, Txad. Noura és 
encara una nena però ja recolza 
a la seva família en les tasques 
del camp i es desplaça quatre 
vegades cada dia per anar a 
buscar aigua. Treballem per 
canviar aquesta situació.



Dret a ser escoltat

Justícia de gènere

Salvar vides

Alimentació sostenible i recursos naturals

Finançament al desenvolupament

Grups productors de comerç just

 

Programes OXFAM

  Àfrica austral  

OXFAM
1,4 milions de persones beneficiaries
65 programes
194 organitzacions

OXFAM INTERMÓN
1 programa
9 organitzacions de comerç just  

  Àfrica de l’Est 

OXFAM
5,95 milions de persones beneficiaries
244 programes
272 organitzacions

OXFAM INTERMÓN
7 programes
7 organitzacions de comerç just

  Àfrica de l’Oest 

OXFAM
3,45 milions de persones beneficiaries
182 programes
224 organitzacions

OXFAM INTERMÓN
10 programes
7 organitzacions de comerç just

   Magrib i Pròxim Orient   

OXFAM
4,2 milions de persones beneficiaries
245 programes
398 organitzacions

OXFAM INTERMÓN
1 programa
3 organitzacions de comerç just

A més a més, Oxfam compta amb 45 programes globals que beneficien més de 150.000 persones. Aquests programes tenen el suport de 414 organitzacions. 
* Al llarg de l’exercici hem portat a terme un treball de captació de fons que s’executaran durant l’exercici 2016-17.

MÈxic

Perú

Ecuador

Guatemala

Nicaragua

Costa Rica

xile

Bolívia

BRASIL

ColÒmbia

PARAGUAi

CUBA

BURUNDI

ETIòPiA

MOÇAMBIC

SUDaN DEL SUd

TANZàNIA

BURKINA FASO

txAD

MARROC

MAURITÀNIA

SàHARA OCCIDENTAL

UGANDA

LIBèRIA
SIERRA LEONe

COSTA D’IVORI GHANA

SUD-àFRICA

íNDIA

TAILàNDIA

camboya

SRI LANKA

BANGLA DESH

NEPAL

INDONèSIA

xINA

LÍBAN * 

REPÚBLICA DOMINICANA

HAITÍ

São TOMÉ

FILIPINeS

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

JORDàNIA * 

Ter. Palestins (Gaza)

ARGENTINA

uruguai

MAURICI

Papua Nova Guinea 

VIETNAM

itàlia

ESPAnyA

grècia

Montenegro

Sèrbia
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Els 22 membres de la confederació Oxfam (Oxfam Alemanya, Oxfam Amèrica - EUA, Oxfam Austràlia, Oxfam a Bèlgica, Oxfam Canadà, 
Oxfam França, Oxfam Gran Bretanya, Oxfam Hong Kong, Oxfam Índia, Oxfam Intermón (Espanya), Oxfam Irlanda, Oxfam Itàlia, Oxfam 
Japó, Oxfam Brasil, Oxfam en Corea, Oxfam Ibis Dinamarca, Oxfam Sud-Àfrica, Oxfam Suècia, Oxfam Mèxic, Oxfam Nova Zelanda, Oxfam 
Novib - Països Baixos, Oxfam Quebec) porten a terme tasques de cooperació en més de 90 països. Oxfam Intermón treballa en 54.

   Amèrica Llatina i Carib 

OXFAM
1 milió de persones beneficiaries
351 programes
594 organitzacions

OXFAM INTERMÓN
21 programes
50 organitzacions de comerç just

  Àsia   

OXFAM
5,1 milions de persones beneficiaries
971 programes
985 organitzacions

OXFAM INTERMÓN

38 organitzacions de comerç just

  OCEANIA 

OXFAM
0,5 milions de persones beneficiaries
108 programes
135 organitzacions

OXFAM INTERMÓN

1 organització de comerç just

  Amèrica del Nord i Europa  

OXFAM
0,5 milions de persones beneficiaries
143 programes
442 organitzacions

OXFAM INTERMÓN
1 programa
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2,7%
10,4%

7,7%

10,4%

14,9%

41,3%

4,6%
6% 2%

Programes 
d’actuació (OXFAM) 
per àrea geogràfica  
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Abril
Vam denunciar les dures condicions laborals de més de 260.000 dones que treballen en la 
producció de roba amb l’informe Drets que pengen d’un fil.  

Vam ajudar prop de mig milió de persones davant el terratrèmol del Nepal, facilitant aigua 
potable, kits d’higiene, latrines, refugis provisionals…

Maig 
Vam recordar que el conflicte al Sudan del Sud posa en risc 

alimentari milions de persones. Vam donar suport a més d’1,2 
milions de persones. 

Davant les eleccions al nostre país, vam proposar als partits 
polítics compromisos que prioritzin la lluita contra la pobresa i 

l’exclusió social dins i fora d’Espanya. 

julioL
Més de 60.000 persones van donar suport a Blinda els 

teus drets. Canvia l’article 53, que aposta per una reforma 
constitucional que millori la protecció dels drets humans. 

Juntament amb 120 docents i col•lectius compromesos amb 
l’educació per a la Ciutadania Global, vam reflexionar sobre la 

dimensió política de l’educació.

Cinc col•laboradors van visitar el nostre treball al Paraguai.

Juny 
Vam recaptar més d’un milió d’euros en dues noves edicions 
del Trailwalker que es van fer a Girona i Madrid. Hi van 
participar 518 equips. 

Més de 700 persones van assistir al concert #IGUALES amb 
Vetusta Morla, Sidonie, Dorian, Marlango, León Benavente, 
Anni B Sweet i Second per fer front a la desigualtat. 
 

agost
Vàrem respondre a l’emergència 
d’El Niño que ha afectat més de 
60 milions de persones a l’Àfrica, 
l’Amèrica Llatina i l’Àsia.

les nostres accions mes a mes

2015
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Setembre 
Vam presentar dos documentals al 
Festival de Cinema de Sant Sebastià: 
District Zero i 9 días en Haití.

Juntament amb Unicef vam presentar 
l’informe Espanya davant dels reptes de 
l’Agenda de Desenvolupament Sostenible. 

Vam denunciar que Europa també és 
desigual amb l’informe Europa per a la 
majoria, no per a les elits. 

Desembre 
Vam celebrar la tercera trobada d’activisme digital 
#DaTactic. 150 activistes digitals per fomentar un 

vot informat i conscient. 

En el Dia Internacional del Voluntariat vam agrair la 
tasca de les 1.700 persones voluntàries que formen 

part de la nostra organització. 

A través de Polétika vam mostrar que els programes 
electorals se centren més en les mesures socials a 

Espanya que en política internacional. 

Febrer 
Amb les inauguracions a Madrid i Barcelona, continuem 

augmentant el nombre de botigues “Segona 
oportunitat”. Aquest projecte es va engegar l’any 2013 

amb l’objectiu de potenciar noves fonts de finançament 
per a l’organització.

Octubre 
Vam llançar un nou concepte de botiga que combina el comerç 
just amb l’agricultura ecològica i la producció mediambientalment 
respectuosa, sense perdre de vista la qualitat dels productes. 

Amb l’informe Terra per a nosaltres vam demanar accés a la terra, 
estalvis i crèdits per a les dones.

Novembre 
Vam llançar una campanya per aconseguir proveir d’aigua 
potable les més de 150.000 persones desplaçades a 
Bangui, República Centreafricana. 

Vam advertir de la necessitat d’un nou acord per ajudar els 
refugiats sirians a fer front a la crisi humanitària més greu 
des de la Segona Guerra Mundial.

Gener 
Davant el Fòrum Econòmic Mundial a 
Davos vam denunciar les regles d’una 
economia al servei dels més rics. 

A Guatemala vam participar en la 
campanya Defensar la vida és un dret 
perquè es compleixin les sentències 
de la Comissió Interamericana de Drets 
Humans. 

Març 
Vam denunciar l’assassinat de Berta Cáceres, líder indígena hondurenya que es va 

oposar a la construcció d’una presa a la seva comunitat. 

En el Dia Internacional de la Dona, María Teresa Blandón de Nicaragua, Nawal 
Chahada del Marroc i Fatima Fille d’Etiòpia van explicar els nostres programes de 

suport a dones. 

Vam aconseguir més de 100.000 signatures contra l’acord UE-Turquia que negocia 
amb la vida de les persones a canvi de concessions polítiques. 

2016

* Aquestes són algunes de 
les nostres accions. 
Més informació a 
www.OxfamIntermon.org/
elsnostresexits
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LA GUERRA CONTRA LES DONES
Fa nou anys, des d’Oxfam Intermón vam iniciar un programa de defensa dels drets de les dones 
a Colòmbia. L’objectiu era aconseguir que aquest col•lectiu tingués més participació en les 
decisions socials, econòmiques i polítiques. Però, en un país en guerra com Colòmbia, era 
impossible no orientar-nos a la lluita contra totes les formes de violència que s’exerceixen 
contra les dones.

Avui més de 500 organitzacions de base formen part d’aquest programa, que ha donat suport 
a 130.286 dones indígenes, mestisses o afrocolombianes, rurals i urbanes, joves i adultes... 
En definitiva, “dones populars” que han avançat en el reconeixement de si mateixes com a 
ciutadanes amb drets i han reforçat les seves capacitats. Al seu costat, 8.288 homes també han 
participat en el programa.

Programa en defensa dels drets de 
les dones a Colòmbia

10

Soacha, Colòmbia. Luz Marina 
Bernal lluita buscant justícia 
davant la desaparició i posterior 
assassinat del seu fill Leonardo 
Porras. És una de les moltes 
dones colombianes supervivents 
de la guerra a les quals 
recolzem.
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Un element important d’aquest programa és 
la formació. “Quan vam arribar a centres com 
l’Escuela de Mujeres Populares, totes està-
vem molt callades, amb molt poca claredat 
davant del que ens passava, davant de la 
vida que ens havia tocat viure, en una posició 

submisa... de resignació.” Ho explica Teresa 
Gómez, de l’Asociación Municipal de Mujeres 
de Venecia. Avui és responsable d’una petita 
empresa de mobles. “Emociona veure com ara 

som capaces de posar-hi la nostra veu, de 
revelar-nos davant de la situació que vivim.”

El programa també ha intentat contribuir a 
canviar imaginaris masclistes que limiten 
l’autonomia de les dones sobre els seus 
cossos i les seves vides. S’han plantejat dues 
grans campanyes: “Violacions i altres violèn-
cies: treguin el meu cos de la guerra” i “La 
violència contra les dones no et fa campió”. 
La primera campanya estava encaminada a 
fer visibles els crims sexuals comesos per 
militars, paramilitars i guerrilla, i va posar en 
relleu que entre 2001 i 2009 a les zones con-
trolades per actors armats, prop de 500.000 
dones van ser violades; més del 82% no es va 
atrevir a denunciar-ho. També va descobrir 
que en 5 anys, de 2008 a 2012, 48.915 menors 
de 18 anys van patir violència sexual, el 15% 
nens. La segona campanya s’ha vinculat en 
gran mesura als valors de la pràctica espor-
tiva i, gràcies a la seva difusió en escoles, 
estadis i mitjans de comunicació esportius, ha 
aconseguit arribar a més de 40.000 persones 
amb un missatge que informa clarament que 
la violència contra les dones és delicte, inde-
pendentment de qui la infringeixi.

Organitzacions com ara la Corporación Mujer 
Sigue Mis Pasos han participat activament 
en processos legals com la definició de la 
llei que garanteix l’accés a la justícia de les 

dones víctimes de violència sexual. Gràcies a 
això i a un model propi per facilitar la denúncia 
de les dones en un marc que eviti una segona 

victimització, han aconseguit que més de 800 
dones s’atreveixin a exposar el seu cas.

Les dones vinculades al nostre programa 
també han contribuït al procés de pau i a 
les negociacions que s’han portat a terme 
a l’Havana. Algunes, com ara Zully Meneses, 
de la Coordinadora de Mujeres Ecofeministas 
Comunitar, construint agendes per a la pau 
que s’han plasmat en els acords. “La nostra 
agenda inclou quatre eixos de treball que 
coincideixen amb els acords de l’Havana: 
facilitar la participació política, atendre les 
víctimes de violència de gènere, prevenir 
aquest tipus de violència i aconseguir l’accés 
de les dones a la terra.”

Marina Gallego, coordinadora nacional de 
Ruta Pacífica de las Mujeres, recorda que van 
posar en relleu davant el Govern colombià la 
necessitat de “la implicació de dones en les 
converses de pau”. Atenent a la demanda, 
es va sentir la veu de María Eugenia Cruz, 
de Corporación Mujer Sigue Mis Pasos: “Jo 
vaig formar part de la primera delegació de 
víctimes a l’Havana i vaig ser qui va parlar 
per primera vegada de violència de gènere i 
violència sexual”.

INICIATIVES PER PRENDRE CONSCIÈNCIA

LES DONES EN LES CONVERSES DE PAU

Teresa Gómez

María Eugenia Cruz
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EL DRET A LA TERRA, EL NOU PUNT EN L’AGENDA DE LES 
ORGANITZACIONS

Marina Gallego

“Què esperem de la pau? Que ens tregui d’un 
context de guerra de 50 anys, que enforteixi 
la democràcia, l’economia, el medi ambient i 
tot el teixit d’organitzacions. I que posicioni la 
participació de les dones com a iguals en un 
estat democràtic, a la qual cosa tenim dret. 
Avui el país està en deute amb nosaltres”, 
exposa Marina Gallego. Tot i així, com recorda 
Denilsa Julio, de l’organització Funsarep, 
“la pau no es construeix a l’Havana, es 
construeix des de la base” i per a això diverses 
organitzacions de dones continuen la seva 
lluita contra la violència sexual, però també 
treballen en la legalització de terres per a les 

dones, un problema que afecta més de 3,5 
milions de dones, segons dades de la Unitat 
de Restitució de Terres, organisme del Govern 
colombià.

“Tenim dret a la terra i a l’ús de la terra per 
a una alimentació sana i nutritiva, que ens 
garanteixi una bona salut”, comenta Alix 
Morales, de Comunitar. “Com a dona, vull 
conrear aliments per recollir pau”, conclou 
Denilsa Julio.

EL VALOR DE COL•LABORAR AMB OXFAM

“Ha estat un aliat compromès. Ha impulsat 
la campanya Violacions i altres violències: 
treguin el meu cos de la guerra i ha ajudat 
que les dones ens posicionem.”
Marina Gallego. Ruta Pacífica de las 
Mujeres

“S’ha establert una relació entre iguals. 
Comparteixen les seves experiències amb 
nosaltres i això ens permet retroalimentar-
nos. A més, també ens facilita blindar-nos 
una mica, prevenir que ens ataquin.”
María Eugenia Cruz. Corporación Mujer 
Sigue Mis Pasos

“Ens ha permès actuar amb altres 
organitzacions a nivell regional, a Brasil, 
Equador o Perú, on hem gestat aliances. 
La relació amb Oxfam va més enllà del 
suport econòmic, significa companyia i 
confiança.”
Aura Dalia Caicedo. Red Nacional de 
Mujeres Afrocolombianas

LES XIFRES

130.286 
dones han participat en el programa.

8.288
homes han participat en el programa.

3,5 MILLONES 
de persones han rebut informació de la campanya 
Violacions i altres violències: treguin el meu cos de 
la guerra.

de les dones que han fet formació avui són 
representants de les seves organitzacions.

Només el 2015 el model de denúncia col•lectiva ha 
permès que 800 dones reclamin justícia

34% 
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Hem aconseguit canvis positius en polítiques i pràctiques de governs, sector privat i instituci-
ons internacionals a favor de les persones més pobres i vulnerables. Ha estat possible gràcies 
a la participació de la ciutadania en processos de decisió i al seu accés a informació precisa i 
de qualitat per poder elaborar les seves pròpies propostes. Així, hem contribuït a reforçar les 
capacitats i la confiança de persones i organitzacions locals per organitzar-se, exposar les 
seves demandes i reclamar els seus drets.

El juny de 2015, i davant les diferents convoca-
tòries d’eleccions, ens vam proposar, junta-
ment amb 11 ONG més, vigilar les propostes 
dels diferents partits polítics sobre desenvolu-
pament, fiscalitat, educació, sanitat, protecció 
social, salaris, participació, transparències, 
conflictes, infància, canvi climàtic i gènere.

Aquesta iniciativa, juntament amb accions de 
denúncia sobre la situació de desigualtat a 
Espanya i Europa i contra els paradisos fiscals, 
ens ha convertit en un referent en temes de 
desigualtat.

L’experiència també s’ha aplicat a Burkina 
Faso, Perú i República Dominicana.

 

Dret a ser escoltat

POLÉTIKA.ORG, LA PLATAFORMA DE VIGILÀNCIA I PRESSIÓ A 
POLÍTICS

A Hondures, des de l’inici de la dècada han 
estat assassinats més de 100 activistes me-
diambientals. Berta Cáceres, que va morir el 3 
de març del 2016, és una d’ells.

Fa més de 20 anys va contribuir a la formació 
del Consell Cívic d’Organitzacions Populars 

i Indígenes d’Hondures (COPINH). Va lluitar 
de manera pacífica per l’accés al riu del seu 
poble i perquè no es veiés privat d’aigua i ali-
ments. Des d’Oxfam continuem donant suport 
a la lluita de la Berta i dels seus companys i 
companyes també assassinats.

HONDURES: L’EXERCICI DE LA CIUTADANIA FINS A LES SEVES 
ÚLTIMES CONSEQÜÈNCIES 

www.bit.ly/BertaCaceres-es

94.864 
persones han seguit les anàlisis de la 
pàgina Poletika.org

500
organitzacions socials han participat

2.700.000
persones ens van veure a través 
de Twitter i 2,3 a través de Facebook

www.poletika.org
www.electionsburkina.org 
www.actua.pe 
www.vigilantes.do   

*7 liderats per Oxfam Intermón a Colòmbia, Mauritània i República Dominicana.
Oxfam Intermón compta amb 58 programes a països del Sud i un a Espanya. Dels seus 59 programes, 8 d’ells tenen objectius vinculats amb més d’una de les causes per les quals lluita. 

50% DONES  2,4 milions de persones beneficiàries 490 PROGRAMES*
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Com a Oxfam, tenim com a objectiu posar fi a 
la violència de gènere en més de 50 països. 
Per a això, identifiquem els elements que 
constitueixen la violència, conscienciem 
institucions jurídiques i serveis, així com la 
ciutadania (la qual inclou homes i nens), que 
la violència contra la dona no és acceptable. A 
més, promovem l’enfortiment de les organit-

zacions de la societat civil perquè facilitin a 
les afectades l’accés a la justícia i als serveis 
que necessitin. Com a resultat, s’estan 
trencant el silenci i els tabús que envoltaven 
la violència de gènere i s’ha incrementat la 
consciència d’homes, dones, nens i nenes.

Oxfam desenvolupa en cinc estats de l’Índia 
(Orissa, Andhra Pradesh, Gujarat, Uttar Pra-
desh i Uttarakhand) un programa per acon-
seguir canvis legals i de creences que facin 
visible que la violència contra les dones no és 
un problema domèstic.

Les iniciatives d’Oxfam van encaminades a 
impulsar una millor aplicació de la legalitat 
i de l’atenció a les dones perquè trobin el 
suport que necessiten. Però també promovem 
la mobilització d’homes i dones per crear una 
cultura de no tolerància cap a la violència de 
gènere.

A Zàmbia el 72% dels homes admeten que han 
exercit violència contra una dona; el 62% de 
les dones creuen que els homes tenen permès 
pegar a la seva parella. Per això, el 2012 es va 
impulsar la campanya “I care about her” (“Em 
preocupo per ella”), que s’ha convertit en un 
moviment d’homes i dones contra la violència 
de gènere i en defensa de polítiques d’equitat.

Els lemes de la campanya són: “Ensenya els 
nens a respectar les dones i nenes”. “Demana 
als pares que protegeixin les seves filles”. 
“Demana als marits que estimin i protegeixin 
les seves esposes”.

justícia de gènere

L’ÍNDIA: EL CANVI DE CREENCES EN PARAL•LEL A L’APLICACIÓ 
DE LA LLEI

ZÀMBIA: “I CARE ABOUT HER”, UNA CAMPANYA QUE MOBILITZA 
ELS HOMES

www.youtube.com/
watch?v=NhH5hwqPlzk

www.facebook.com/
icarebouthercampaign

26 
centres d’atenció a víctimes a 
Gujarat i la previsió de nous centres 
a Orissa

increment de les denúncies i nivell 
de consciència més gran de la Policia 
gràcies a l’atenció a comissaries
  

60%
de les persones a les comunitats 
en les quals s’ha treballat entenen 
millor la legalitat sobre la violència 
contra les dones

*7 liderats per Oxfam Intermón a Colòmbia, Guatemala, Marroc, Nicaragua, Perú i República Dominicana.

65% DONES  1,2 milions de persones beneficiàries 298 PROGRAMES*
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Som una figura rellevant en el sector huma-
nitari i contribuïm a liderar la resposta en 
emergències, aportant la nostra experiència 
en aigua i sanejament. Hem assumit aquest 
rol gràcies als nostres amplis coneixements 
tècnics i la nostra capacitat de mobilitzar 

personal experimentat. D’altra banda, hem 
demostrat la necessitat de vincular les estra-
tègies de les respostes d’emergència amb els 
programes de desenvolupament i la construc-
ció de resiliència.

“M’agrada la feina que estic fent perquè sé 
que és per al benestar de tot el meu poble.” 
Ella és Birmala Balamí, una dona de 27 anys 
que després del terratrèmol es va quedar 
sense feina. Juntament amb 30 dones més ha 
treballat durant 15 dies reconstruint canals 
de reg per recuperar les collites d’arròs, blat, 
mostassa, pèsols o cogombres. Oxfam paga 
a totes aquestes treballadores que, amb el 
seu esforç, contribueixen a reconstruir les 
infraestructures al Nepal.

En aquests moments s’estima que més de 65 
milions de persones han hagut d’abandonar 
les seves llars com a conseqüència de la 
guerra, el canvi climàtic i la pobresa. Oxfam 
Intermón ofereix ajuda a les persones que han 
arribat a Europa o a les que s’han instal•lat en 
països veïns fugint d’aquestes crisis.

Perquè es respectin els drets de les persones 
migrants i la Unió Europea assumeixi les seves 

responsabilitats i compromisos hem portat a 
terme diverses accions. Una d’elles va ser la 
denúncia de l’acord entre la UE i Turquia que 
permetia l’expulsió dels nouvinguts a Europa. 
En pocs dies vam aconseguir 108.130 signatu-
res de la ciutadania contra aquest acord.

Salvar vides

EL NEPAL: UN ANY ACOMPANYANT LES VÍCTIMES DEL 
TERRATRÈMOL

LA CRISI DE DESPLAÇATS MÉS IMPORTANT DESPRÉS DE LA 
II GUERRA MUNDIAL 

bit.ly/nepal-cat

www.OxfamIntermon.org/refugiats

56.000 
kits d’emergència i materials per a 
refugi

2.500.000 
milions de litres d’aigua potable

5.000
latrines per a 100.000 persones

10.000
famílies hagin rebut diners a canvi 
de treballs comunitaris.

*26 liderats per Oxfam Intermón a Burkina Faso, Burundi, Etiòpia, Haití, Mauritània, Nicaragua, Paraguai, República Centreafricana, 
República Dominicana, Sudan del Sud i Txad.

55% DONES  13,7 milions de persones beneficiàries 566 PROGRAMES*
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La nostra aposta continua sent que les famí-
lies comptin amb els recursos necessaris per 
generar els seus propis ingressos i assegurar 
així una alimentació adequada a totes les 
persones de la comunitat. Una gran part dels 
programes es desenvolupen en el medi rural i, 
a més de potenciar una agricultura sostenible, 
treballen per l’accés a la terra i als recursos 

naturals com ara l’aigua. També potenciem 
el rol de les dones, fent especial èmfasi en la 
seva formació i promoció social i en el reco-
neixement dels seus drets sobre la terra. Així 
mateix, de manera especial treballem per pro-
moure les reserves alimentàries com a forma 
de reforçar la resiliència de les poblacions.

Donem suport a l’agricultura de petita escala, 
les explotacions familiars, com un mitjà 
per assegurar l’alimentació de les famílies i 
aconseguir excedents per als mercats locals. 

Al districte de Concepción hem treballat 
juntament amb aquestes famílies d’agricultors 
perquè introdueixin pràctiques ambientals 
sostenibles i millorin les seves capacitats 
d’administració i de negociació i així puguin 
accedir als mercats locals o fires. Fent 
possible la venda directa i el valor afegit de 
productes lliures de químics, els camperols 
obtenen més guanys.

Esther Salinas és una de les persones que 
participen en el programa. Segons explica: 
“Ara tinc un doble benefici: venc els meus 
productes i he deixat de comprar aliments. Els 
he plantat jo i tinc de tot”.

Milions de persones ja pateixen els efectes del 
canvi climàtic. El fenomen d’El Niño ha estat, 
durant els últims mesos, el millor exemple per 
demostrar-ho. Per aquesta raó, des d’Oxfam 
hem estat presents en les diferents cimeres 
organitzades per les Nacions Unides sobre 
aquest tema. Després de la Cimera celebrada 
a París, el 2015, vam denunciar que els acords 

no evitaran l’augment en 3 ºC de la tempera-
tura del planeta i que la manca de finança-
ment per prevenir els desastres d’aquest 
escalfament posa en risc les poblacions més 
vulnerables. Prop de 40.000 persones es van 
sumar a les nostres demandes.

alimentació sostenible 

EL PARAGUAI: AGRICULTURA PER MILLORAR L’ALIMENTACIÓ 
FAMILIAR I LA SEVA ECONOMIA

LLUITAR CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC ES LLUITAR CONTRA LA POBRESA

www.OxfamIntermon.org/projectes/
paraguai

109 
dones i 89 homes han millorat els 
seus cultius.

S’han instaurat mercats agrícoles 
als districtes d’Horqueta-Arroyo i 
Yby Yau.

5
sessions de formació per gestionar 
un pla de negoci: millorar la presen-
tació dels seus productes, atendre 
el consumidor, controlar despeses i 
ingressos, etc.

*19 liderats per Oxfam Intermón a Bolívia, Burkina Faso, Burundi, Cuba, Guatemala, Etiòpia, Haití, Mauritània, Nicaragua, Paraguai, 
Perú, República Dominicana, Sudan del Sud i Txad.

49% DONES  4,1 milions de persones beneficiàries 712 PROGRAMES*

www.Oxfamintermon.org/
cambioclimatico
www.elninooxfam.org/es
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A partir dels nostres programes i campa-
nyes, tant als països on es desenvolupa la 
nostra cooperació com a Espanya i Europa i 
també a nivell internacional, hem promoci-
onat i defensat mecanismes que asseguren 
el finançament nacional i internacional del 
desenvolupament. Mantenim el nostre treball 

al voltant de l’ajuda al desenvolupament a 
Espanya (AOD), defensant la seva importància 
com una política pública social i com una font 
de finançament del desenvolupament de les 
comunitats més pobres. Volem contribuir a re-
vertir la tendència de reducció de l’AOD a nivell 
global i, en particular, en el cas espanyol.

Hem treballat contra l’evasió i l’elusió fiscal 
ja que entenem que els impostos que no es 
paguen per la fuga cap a paradisos fiscals 
suposen menys diners per a serveis públics 
bàsics com ara la sanitat, l’educació i la 
protecció social.

L’informe Beneficis per a qui? mostra que, entre 
2013 i 2014, la presència de filials de l’IBEX35 
en territoris que són paradisos fiscals es va 
incrementar en el 10%, passant de 810 a 891. 
Per això hem reclamat una Llei contra l’evasió 
fiscal que redueixi aquestes pràctiques a la 
meitat durant els propers cinc anys.

Winnie Byanyima, directora executiva d’Oxfam, 
va copresidir, el mes de gener passat, la 
reunió anual del Fòrum Econòmic Mundial de 
Davos. Aquest va ser un excel•lent marc on 
expressar les preocupacions sobre desigual-
tat de les comunitats amb què treballem. 
Segons va assenyalar ella mateixa: “El meu 
propòsit era mostrar la crua realitat a algunes 

de les persones més riques i poderoses del 
món: actualment, 80 persones posseeixen 
tanta riquesa com els 3.500 milions de perso-
nes més pobres del món. Volia cridar l’atenció 
sobre les conseqüències que la desigualtat 
econòmica extrema té sobre les persones més 
pobres de tot el món i instar a passar de la 
preocupació a l’acció per posar-hi fi”.

finançament del desenvolupament

ESPANYA: LA DENÚNCIA DELS PARADISOS FISCALS 

LA DIRECTORA EXECUTIVA D’OXFAM DAVANT EL FÒRUM DE DAVOS

www.noalescaqueig.org
bit.ly/ilusiofiscal

www.bit.ly/MensajeEliteDavos

75.273 
persones han donat suport a les 
nostres propostes

2 
informes publicats “Una economia 
al servei de l’1%” i “Beneficis per 
a qui”. 

concierto #Iguales a Madrid amb 
els artistes Vetusta Morla, Sidonie, 
Dorian, Marlango, León Benavente, 
Anni B Sweet i Second

*7 liderats per Oxfam Intermóna Burkina Faso, Guatemala, Etiòpia, Moçambic, República Dominicana i Txad.

50% DONES  850 mil  persones beneficiàries 236 PROGRAMES*



Estem centrats a combatre la desigualtat, ja que considerem que és font de pobresa, i a reduir 
els riscos davant un desastre imprevist, incrementant la resiliència.

A l’Amèrica Llatina, juntament amb les organitzacions locals amb les quals treballem, contribuïm 
a enfortir un moviment ciutadà a favor de la justícia fiscal que impulsi reformes orientades a 
reduir la desigualtat. En aquest moviment, continuen sent una peça clau les organitzacions de 
dones i aquelles que combaten la violència de gènere, ja que volem avançar cap a societats en 
què aquest tipus de violència no sigui acceptat ni generalitzat.

El nostre treball a l’Àfrica i als països del Magrib i el Pròxim Orient està condicionat per la ines-
tabilitat que viu una gran part dels col•lectius amb els quals treballem, integrats per persones 
desplaçades i refugiades. En aquest cas, l’esforç per assegurar una capacitat més gran de 
resiliència és clau. A més, conscients del debat que la situació de les persones migrants està 
generant especialment a Europa, volem vincular la seva situació a la necessitat d’assumir com-
promisos per part dels governs i la comunitat internacional perquè defensin i respectin els drets 
d’aquestes persones.

A Espanya, continuem treballant per posar en l’agenda política els drets de les persones pobres 
denunciant les desigualtats i les seves conseqüències i assumint nous programes de coope-
ració que donin suport a organitzacions espanyoles que lluiten per la defensa dels drets de les 
dones i de les persones migrants.

 

Que farem
2016-17 SOBRE QUÈ RENDIREM COMPTES L’ANY QUE VE

Camp de refugiats de Moria, 
Grècia. 
Voluntaris d’Oxfam reparteixen 
aliments a les persones 
refugiades que fan cua per 
registrar-se. També hem distribuït 
altres productes d’ajuda bàsica 
com ara sacs de dormir, roba 
d’abric o mantes.

18



19MEMÒRIA 0XFAM INTERMÓN

Saber quan es formarà un huracà, esclatarà 
un volcà o uns desacords polítics passaran a 
ser enfrontaments armats és difícil de predir; 
però avui sabem quins regions i països són 
més proclius a patir desastres ambientals i on 
la situació política amenaça de convertir-se 
en un conflicte armat. Evitar que les pobla-
cions més vulnerables d’aquestes regions 
quedin desemparades davant d’una situació 
com aquesta és el que anomenem treballar en 
resiliència.

Vicente Cama és líder veïnal a l’assentament 7 
de enero, situat en un dels vessants mun-
tanyosos de la capital del Perú, Lima. Forma 
part de l’organització Predes, a la qual donem 
suport perquè la població sàpiga com ha de 
reaccionar davant un terratrèmol: conèixer 
quines són les zones més segures on refu-
giar-se, organitzar el rescat, portar a terme 
els primers auxilis, evitar la propagació d’in-
cendis... I què pot fer per reduir la devastació: 
canviar els fonaments de les cases, utilitzar 
materials de construcció resistents, etc.

La crisi econòmica que viu el nostre país 
ha incrementat la desigualtat, la pobresa 
i l’exclusió de manera alarmant durant els 
últims anys. 

Si al món l’1% més ric de la població té més 
riquesa que el 99% restant, a Espanya l’1% 
més ric té més recursos que el 80% de la po-
blació. Per aquest motiu, vam decidir incidir de 
manera directa en aquesta realitat espanyola 
i iniciar un programa de suport a persones en 
situació de vulnerabilitat i exclusió social. Ens 
hem centrat en les dones i els migrants.

Les dones continuen sent el col•lectiu més 
afectat per la desigualtat econòmica, política 
i social i, a més, una de cada tres dones pateix 
violència. El nostre treball consisteix a donar 
suport a col•lectius amb experiència en la 
prevenció, formació i sensibilització per era-
dicar la violència contra les dones i les nenes 
que presten atenció jurídica i psicològica a 
dones víctimes i als seus fills i filles.

El treball amb migrants és la continuació al 
suport que ja oferim en els països d’origen de 
les persones que han d’abandonar les seves 
llars per conflictes o desastres.

Juntament amb les organitzacions de dones 
i migrants treballarem per millorar les seves 
capacitats tècniques i perquè tinguin més 
capacitat d’influència social i política.

PREVEURE EL DESASTRE PER TENIR EINES PER AFRONTAR-LO

DONES I MIGRANTS, ELS COL•LECTIUS AMB ELS QUALS 
TREBALLEM A ESPANYA

Assentament ‘7 de enero’, Lima, 
Perú. Vicente Llit organitza un 
simulacre d’evacuació en aquest 
barri de barraques situat en 
un vessant. Participa al nostre 
programa de prevenció de 
desastres. 

Madrid. Reunió de dones de 
14 països que participen en 
programes que tenen per objectiu 
defensar els drets de les dones 
i lluitar contra la violència de 
gènere.

bit.ly/vivirtrasmuroverguenza

www.bit.ly/contra-desigualtat-pobresa-Espanya



El nostre treball no seria possible sense el suport de la ciuta-
dania, que, a través de les seves aportacions econòmiques, 
les seves compres de productes de comerç just i de la seva 
participació en les nostres campanyes, fa possible la nostra 

tasca. També comptem amb la col•laboració d’empreses i 
organitzacions socials, administracions públiques i organis-
mes internacionals.Volem agrair a totes aquestes persones i 
institucions la seva contribució.

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

Origen dels fons de comerç just

Participació en les nostres xarxes

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

Implicació dels nostres activistes

Origen dels nostres fons

59% aportacions de socis, 
donants i institucions
3,5% donacions per a 
emergències 
2% herències i llegats
10% vendes de comerç just i 
segona oportunitat 
14,5% aportacions d’altres 
Oxfam 
11% altres

34% fons públics
66% fons privats

40% Vendes a botigues 
Oxfam Intermón
39% Vendes a supermercats
7% Botigues de regal 

14% Altres canals    
  

53% Unió Europea
11,5% Govern espanyol
11% Administracions 
públiques autonòmiques, 
locals i altres 
24,5% Organismes 
multilaterals   
  

38,5% contra la desigualtat
6% per una reforma 
constitucional per millorar la 
protecció dels drets humans
53,5% donant suport a 
persones migrants o 
afectades per una crisi 
humanitària 
2% denunciant el canvi 
climàtic 
  
 

39%

7%

14%

59%

3,5%

10%

14,5%

2%

11%

11,5%

11%

24,5%
53%

6%

38,5%

2%

53,5%

 56.788 persones que ens segueixen 
 228.960 interaccions

40%

 113.443 persones que ens segueixen
 775.440 interaccions
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Prado del Convento, Lozoya, 
Madrid. Més de 170 equips 
participen en l’Oxfam Intermón 
Trailwalker. Recorren 100Km  
per recolzar la lluita contra la 
pobresa i el dret a l’aigua.

66%

34%
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El 2015, entre Girona i Madrid, 518 equips 
van participar en el repte Oxfam Intermón 
Trailwalker, que consisteix a recórrer 100 qui-
lòmetres de camí rural en menys de 32 hores. 
Es va aconseguir recaptar en total més d’1 
milió d’euros per a la lluita contra la pobresa i 
el dret a l’aigua.

Segons el director de l’organització, José 
María Vera: “El Trailwalker és una experiència 
èpica. És increïble veure l’esforç i la solidaritat 
dels milers de persones que participen en la 
prova. Quan estàs recorrent els 100 quilòme-
tres ets conscient que la participació de tots i 
cada un serveix i molt. Cada quilòmetre canvia 
la vida de milers de persones, millora el seu 

accés a l’aigua i, el més important, contribueix 
a fer possible que tinguin una vida digna”.

Gairebé el 60% dels equips participants 
pertanyen a empreses. Per Josep Santacreu, 
conseller delegat de DKV, principal empresa 
patrocinadora de la prova, “és un projecte 
fantàstic tant per la recaptació que s’acon-
segueix com per l’esperit festiu, d’esforç 
i de compromís que es respira en aquesta 
iniciativa”.

trailwalker.oxfamintermon.org/ca

El setembre de 2015, vam donar un nou 
enfocament a les nostres botigues de comerç 
just per oferir una proposta més atractiva de 
productes de consum quotidià. Són productes 
vinculats a la nostra alimentació, a la nostra 
cura personal i a la manera de vestir. Oferim 
articles de qualitat elaborats amb matèries 
primeres naturals, que aporten als productes 
un component bio i segueixen els criteris del 
comerç just. En aquest exercici, a més, vam 
llançar una nova línia de cosmètica, Senzia, 

una gamma de tes a granel i la nova targeta 
de fidelització.

Els tres articles més venuts van ser cafè, su-
cre i xocolata. En total, més de 70.000 clients 
van visitar les nostres botigues.

www.oxfamintermon.org/comercjust

Iniciatives per obtenir ingressos   
TRAILWALKER: ESPORT I COOPERACIÓ

IMPULSEM EL CONFORT I EL BENESTAR DES DE LES NOSTRES 
BOTIGUES 

Botiga de comerç just del barri de 
Gràcia, Barcelona. Prop d’1.000 
persones voluntàries gestionen 
les nostres tendes i atenen 
anualment a més de 70.000 
clients.
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En l’exercici passat, vam donar impuls a “Empreses que 
canvien vides” per fomentar la viabilitat de petites empreses. 
Aquesta experiència l’estem portant a terme inicialment a 
Bolívia, Mauritània i Burkina Faso. Busquem iniciatives de ne-
goci i donem suport als qui les impulsen per elaborar un pla de 
negoci. Presentem aquest pla a un comitè d’inversions extern 
a Oxfam que valora la qualitat de les propostes i el seu poten-
cial d’èxit. Si aquest comitè aprova la iniciativa, contribuïm a la 
formació dels equips de treball i dotem l’empresa d’un capital 
inicial i de l’aval per obtenir crèdit.

“Que les empreses siguin viables vol dir que siguin rendibles, 
i que siguin duradores vol dir que, després del nostre suport, 
continuïn funcionant, sense subvenció ni crèdits bancaris”, 
explica Mathieu Kaboré, responsable del programa a Burkina 
Faso.

A Mauritània hem professionalitzat La Sirène, una empresa ja 
existent de transformació de productes pesquers; a Burkina 
Faso hem contribuït a la creació de Gip-Riz, una comercia-
litzadora d’arròs; i a Bolívia, donem suport a dues empreses: 
Acuapez, un negoci de piscicultura, i Miel-Chaco, una comer-
cialitzadora de mel.

http://bit.ly/EmpresasQueCambianVidas

L’IMPULS DEL TEIXIT EMPRESARIAL

Botiga de Segona Oportunitat, 
barri de Gracia, Barcelona. 
Aquestes botigues són una altra 
opció per col•laborar amb Oxfam 
Intermón, donant roba de segona 
mà en bones condicions, com-
prant-la o fent voluntariat. 

Houndé, Burkina Faso. La sequera 
força a l’emigració a milers de 
persones que acaben guan-
yant-se la vida buscant or. Per 
evitar aquesta situació impulsem 
iniciatives de negoci que ofereixin 
oportunitats laborals.

Les nostres botigues Oxfam Intermón Segona Oportunitat 
van néixer l’agost de 2013 com una nova font d’ingressos per 
finançar els nostres programes de cooperació. Són botigues 
gestionades per un equip de persones voluntàries que venen 
roba de segona mà. S’autoabasteixen elles mateixes gràcies 
a les donacions de roba. Durant l’exercici van assolir un 
volum de vendes de 330.329 euros.

Actualment comptem amb botigues de Segona Oportunitat 
a Barcelona, Madrid i València i amb un equip estable de 123 
persones que les gestionen, cosa que suposa el 23% de les 
persones que s’han incorporat com a voluntàries a la nostra 
organització al llarg de l’exercici.

www.oxfamintermon.org/SegonaOportunitat

UNA SEGONA OPORTUNITAT PER A LA ROBA



23

Som una fundació privada, independent i sense ànim de lucre 
regida per un Patronat. La nostra seu social es troba a Barce-
lona, Espanya, i també comptem amb oficines a Bilbao, Madrid, 
Sevilla i València. A més, tenim 16 oficines a diferents països.

El nostre equip el formen 2.618 persones, d’entre elles el 
64,5% voluntaris i voluntàries, que, de manera estable, col•la-
boren amb nosaltres. Formem part de la confederació Oxfam, 
integrada per 22 afiliats de ple dret o en procés d’integració  i 
que desenvolupa tasques de cooperació en més de 90 països.

Tenim comitès d’acció ciutadana a 44 ciutats d’Espanya, i a 31 
ciutats tenim botigues de comerç just i segona oportunitat.

A través dels comitès i botigues impulsem accions de 
mobilització, sensibilització i educació que contribueixen al 
nostre objectiu de construir una ciutadania activa, crítica i 
transformadora, conscient de les seves responsabilitats en un 
món global. També portem a terme accions de captació de fons 
per buscar recursos que donin suport a la nostra tasca, així 
com per denunciar les injustícies i incidir en els organismes 
nacionals i internacionals i en el sector privat perquè actuïn 
de manera responsable. El rigor per portar a terme tota 
aquesta tasca de sensibilització i incidència l’ofereix el nostre 
equip d’investigació, els estudis del qual avalen les nostres 
propostes.

El Patronat
El Patronat està format per 15 professionals independents 
vinculats al món acadèmic, empresarial i de la solidaritat.

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

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

ELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA NOSTRA INSTITUCIÓ

ELS MEMBRES DEL PATRONAT A 1 D’OCTUBRE DE 2016
PRESIDENT: 
Xavier Torra 
Empresari del sector del material 
elèctric vinculat a projectes de 
cooperació al desenvolupament i de 
sensibilització.
Des de l’octubre de 2008

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

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

TRESORER: 
Ramon Casals 
Censor jurat de comptes 
amb experiència en auditoria 
d’organitzacions socials.
Des de l’octubre de 2006

VOCALS

José María Tomás  
Jutge en exercici i president de la 
Fundació per la Justícia.
Des de l’octubre de 2004

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

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

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

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

Daniel Izuzquiza Regalado S.J. 
Director d’Entreparéntesis, espai de 
diàleg sobre fronteres, i redactor en 
cap de la revista Razón y Fe.
Des del juliol de 2014

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

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

Anna Xicoy Cruells 
Directora d’Operacions de Barcelona 
BSM. Amb una llarga trajectòria en el 
món de les organitzacions socials com 
a voluntària. 
Des del gener de 2016

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

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

MEMBRES DEL CONSELL DE DIRECCIÓ A 1 D’OCTUBRE DE 2016
José María Vera, director general | Pilar Orenes, directora adjunta i de Persones i Organització | Ricardo Magán, director de Campanyes i Ciutadania
Xavier Palau, director de Cooperació Internacional | Marc Pintor, director de Finances | Marcela Ospina, directora de Comunicació |
Rafael Sanchís, director de Màrqueting i Desenvolupament Comercial

Les persones que formen l’organització   

MEMÒRIA 0XFAM INTERMÓN
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EQUIP
El personal en plantilla i el voluntariat són el principal actiu de 
l’organització. Tots dos participen coordinadament en la defi-
nició i difusió de les nostres activitats. Per això, l’organització 
inverteix en ells i elles perquè puguin desenvolupar tot el seu 
potencial i contribueixin d’aquesta manera a l’objectiu comú, 
aconseguir un món més just.

Voluntariat
El nostre equip de voluntariat està format per 1.689 persones 
que, de manera estable, ens aporten els seus coneixements i 
dedicació.

Activitats dels equips de voluntariat estable:

A més, comptem amb voluntariat que puntualment ens 
dóna suport. En aquest sentit, en el Trailwalker i altres 
esdeveniments esportius similars van participar, l’exercici 
passat, 602 persones voluntàries. També col•laboren amb 
nosaltres un equip de 120 persones traductores voluntàries.

Els nostres voluntaris i voluntàries, als quals es van incorporar 
el 2015-16 673 persones, tenen una ràtio de permanència en la 
nostra organització de 3,3 anys i una edat mitjana de 50 anys.

El treball d’aquest equip ha permès l’atenció de més de 
160.000 persones a les nostres botigues i la realització de 
1.187 actes públics i de carrer.

El maig de 2016, Oxfam Intermón es va incorporar a la 
Plataforma del Voluntariat d’Espanya (PVE). Amb la nostra 
entrada, la PVE ja compta amb 78 organitzacions associades.

59%
24%

9%
5%

1%2%

Botigues de comerç just 
Mobilització social 
Botigues de segona oportunitat 
Administració 
Educació 
Voluntariat en països 

2.618 persones integren l’equip d’Oxfam Intermón

Personal en plantilla
Voluntariat  

35,5%

64,5%

52,5% 
Homes

22% 
Homes

47,5% 
Dones

78% 
Dones

bit.ly/MemoriaVoluntariado

Seus, comitès i botigues

BARCELONA
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 641 - 08010

BILBAO
Rodríguez Arias, 5 7ª pl - 
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
MÀLAGA. C/ Granada, 48 

ARAGÓ 
SARAGOSSA . C/ León 
XIII, 24         

ASTURIAS 
GIJÓN. C/ Francisco Martínez 
Marina, 2
OVIEDO. C/ Río San Pedro, 11  

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

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

CANTÀBRIA 
SANTANDER. 
C/ Cervantes, 7

CASTELLA - LA MANXA 
GUADALAJARA. C/ Plaza 
Capitán Boixareu Rivera, 
68
TOLEDO. C/ Amador de 
los Ríos, 4
CONCA . Pl. Edif. Mercado, 
3º dcho., 12

CASTELLA I LLEÓ  
BURGOS. C/ Almirante 
Bonifaz, 13
LLEÓ. 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

PAÍS VALENCIÀ 
ALACANT  Teatre 48,
CASTELLÓ  Guitarrista 
Tárrega 20, 

ELX Vicente Blasco 
Ibáñez 35   
GANDIA cgandia@
oxfamintermon.org 
VALÈNCIA 
Marqués de Dos Aguas, 5
Sant Vicent, 106
Literato Azorín, 16
48
 
GALÍCIA 
La Corunya 
Sta. Catalina, 16-20, 1ºB
Estrecha de San Andrés, 
12
SANTIAGO DE COMPOSTEL•LA  
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  
(pl. Romea al costat de 
l’església Santo Domingo)    

NAVARRA 
PAMPLONA San Blas 2, 
baixos
Paulino Caballero, 25

PAÍS BASC 
BILBAO. Rodríguez Arias, 
5-7
Colón de Larreategui, 12
DONOSTIA San Francisco, 
22 (Gros)
VITÒRIA-GASTEIZ  
cvitoria@oxfamintermon.
org

a ESPAnyA
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L’equip contractat d’Oxfam Intermón el formen 929 persones.
 

                                                                

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

Composició del personal als 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 
en la gestió dels nostres recursos, seguint criteris de 
responsabilitat social pel que fa a l’impacte de la nostra 
activitat en matèria ambiental, social i laboral. Al seu torn, el 
Patronat obeeix a un Codi de bon govern que determina les 
regles bàsiques de la seva organització i el seu funcionament, 
així com les normes de 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 conducta, acordat amb la resta d’organitzacions que 
integren Oxfam, que totes les persones de l’equip coneixen 
i accepten.

• 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 corrupció.

Personal en plantilla Responsabilitats i obligacions de l’equip 

contacta’ns   902 330 331 / 933 780 165    info@OxfamIntermon.org

Oficines de país

Bolívia
Director: Carlos Aguilar 
Av. Hernando Siles n. 5826 entre 
carrers 12 i 13
Barrio Obrajes
La Paz - Bolívia
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 
Quartiet INNS. Avenue de 
la Culture nº 04 - BP 7386 
BUJUMBURA
Tel. 257-76091031

Colòmbia
Director: Alejandro Matos
Carrer 36, nº 16-20. Barri 
Teusaquillo 
BOGOTÀ DC
Tel. 571 2882781

CUBA
Director: : Jerome Faure 
Carrer M y N, edifici 57. 
Apartament 5. Vedado
14400 L’Havana 
Tel. 537 8375751

Etiòpia
Director: Solomon Legesse
Kirkos Sub City Kebele 02/03. 
House n. 360. Chilalo Building. 
PO Box 933/1110 
Tel. 251 0911047479

Guatemala
Directora: Ana María Méndez 
6ta. carrer 3-66   Zona 10  
CIUTAT 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
Residencial Tres Caminos, 
Carrer Instituto María 
Auxiliadora, Casa Nº3738 
TEGUCIGALPA       
Tel. 504 9928 9180

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

Mauritània
Director: Amadou Seidi Djigo
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,  Darrere de 
l’Hospital Monte España,  
contigu a l’edifici Opus  III 
Managua, NICARAGUA
Tel. 505 2264 3432 

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

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

República Centreafricana
Director: Ferran Puig 
Sica, 2 - Derrière Fédération 
de Scoutisme BANGUI
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Tel. 236 72 68 01 68 
236 75 63 51 33

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

Txad
Director: Elkana Moohel
Rue de 3620 Porte 40
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

15%

85%

Personal del país                      
Personal expatriat

342 
Personal a Espanya  

587 
Personal a països  
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26

La nostra responsabilitat com a organització
ENTRE LA NECESSITAT COMPTABLE I LES FINANCES ÈTIQUES
Una part del nostre treball com a organització 
recolza en el sistema financer. A través 
d’entitats bancàries, els nostres socis i 
col•laboradors poden fer els seus donatius. 
Els recursos econòmics que permeten que 
puguem fer front de manera immediata als 
danys causats per un huracà estan dipositats 
en diverses d’aquestes institucions. A més, 
de vegades alguns bancs i caixes d’estalvis 
són els nostres donants de manera directa, 
a través de fundacions en què participen o 
donant suport a iniciatives solidàries dels 
seus treballadors, com ara la participació en 
l’Oxfam Intermón Trailwalker.

Per facilitar les gestions als nostres donants 
comptem amb un gran nombre d’entitats, 
però a Espanya operem principalment amb 
CaixaBank, Banc de Sabadell, Triodos Bank i 

Fiare Banca Etica. Als diferents països en els 
quals es desenvolupen els nostres programes 
de cooperació, treballem amb entitats 
financeres allà presents i que ens garanteixin 
la transferència de recursos.

En general, diversifiquem la col•laboració 
amb entitats financeres per no dependre 
únicament d’una de sola i poder garantir 
les nostres necessitats financeres en tot 
moment. Sempre busquem l’equilibri entre 
la seguretat de les operacions, el cost dels 
serveis i els criteris ètics.

660.000€
200.000€
350.000€
30.000€
310.000€

Dipòsit a Triodos Bank 
Dipòsit a Fiare Banca Etica 

Fons d’inversions ètic ”la Caixa” 
Inversió a Oikocredit 

Dipòsit a Banc de Sabadell 

SUPORT A LES ENTITATS FINANCERES ÈTIQUES
La relació entre Oxfam Intermón i les finances 
ètiques arrenca el 1999, quan vam impulsar 
el primer fons d’inversions ètic a Espanya 
amb l’objectiu de trobar una entitat capaç 
d’invertir els recursos dels inversors en 
empreses que respectessin el medi ambient i 
els drets dels treballadors. També hem donat 
suport a la banca ètica des dels seus inicis a 
Espanya, durant la primera dècada del segle XXI.

A hores d’ara, les nostres inversions 
financeres són, principalment, dipòsits 
bancaris i pugen a 1.550 mil euros, 1.240 mil 
dels quals pertanyen a productes financers 
amb un component ètic, el 80%. Comptem 
amb inversions en les entitats Triodos Bank i 
Fiare Banca Etica, on tenim invertit el 55,5% 
dels nostres recursos. També hem destinat un 
22,5% al fons d’inversió ètic de CaixaBank que 
patrocinem. A més, col•laborem amb l’entitat 
Oikocredit, organització que inverteix de 
manera ètica en projectes que lluiten contra 
la pobresa en països pobres; en aquest cas 
la inversió suposa prop del 2% de les nostres 
inversions. La rendibilitat mitjana de totes 
aquestes inversions és del 2,21%.

Les nostres inversions
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És una iniciativa sorgida com a alternativa 
a la banca tradicional i el principal objectiu 
de la qual és donar un nou enfocament a les 
pràctiques i els serveis que es presten des de 
les entitats financeres. Va sorgir als anys 60 
motivada per l’oposició al finançament, a través 
de la banca, de règims com el de l’apartheid a 
Sud-àfrica o de la guerra del Vietnam. En aquest 
context va néixer el 1971 el Pax World Fund, 
considerat com el primer fons ètic, que excloïa 
les empreses relacionades amb la indústria de 
l’armament o l’apartheid.

Els principis de la banca ètica són:

• Transparència en la destinació dels recursos
• Utilitat social de les inversions
• Suport als clients
• Viabilitat dels projectes en què s’inverteix
• Desenvolupament humà i social

El nostre pressupost es dissenya anualment 
segons les prioritats establertes pel 
nostre pla estratègic plurianual. El Consell 
de Direcció fa una proposta que després 
és revisada per la Comissió Econòmica i 
d’Auditoria del Patronat i aprovada en el si 
del Patronat. De manera constant analitzem 
la informació econòmica financera i seguim i 
avaluem el correcte ús dels recursos alhora 
que adoptem les mesures correctores 
necessàries. A més, fa sis anys vam incorporar 
la funció d’auditoria interna amb l’objectiu 
d’avaluar i millorar l’eficàcia dels processos 
de gestió de riscos, control i govern, que ret 
comptes davant el Patronat.

A part de totes aquestes mesures, hem 
definit una política de delegació d’autoritat 
que estableix les responsabilitats del 
Patronat, d’acord amb la llei de fundacions i 
els estatuts d’Oxfam Intermón, així com les 
responsabilitats que el Patronat pot delegar 
en altres, amb els seus límits i els seus nivells 
de responsabilitat exigits en els processos de 
rendició de comptes.

Així mateix, comptem amb una sèrie de 
polítiques sobre l’autorització de despeses 

(que inclou límits per a la contractació 
de béns i serveis) i sobre l’assignació de 
recursos. Aquestes polítiques són aplicables 
a totes les jurisdiccions en què operem i estan 
disponibles per a tota la plantilla a la nostra 
intranet. També tenim una política de gestió 
de riscos que permet preveure i quantificar els 
riscos que poden condicionar la consecució 
d’objectius o la realització d’activitats, i 
que estableix com hem d’actuar en cada 
cas. Comptem amb una política de reserves 
(comptables i líquides) que estableix un marc 
d’actuació així com uns indicadors i uns límits 
que han de garantir l’equilibri, la solvència 
i la viabilitat de l’estructura patrimonial i 
financera i l’estructura de tresoreria i la 
liquiditat.

Finalment, ens regim pels Estàndards 
financers d’Oxfam, en els quals s’estableixen 
els estàndards mínims que tots els afiliats 
han de complir per garantir un control financer 
intern adequat. El compliment i la millora 
d’aquests estàndards es controlen a través 
d’un sistema d’avaluació regular.

QUÈ ÉS LA BANCA ÈTICA?

EL CONTROL FINANCER INTERN A OXFAM INTERMÓN

www.triodos.es
www.fiarebancaetica.coop
www.oikocredit.es 

MEMÒRIA 0XFAM INTERMÓN
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Al llarg de 2015-16 hem constatat que els ingressos privats 
han augmentat significativament respecte a l’exercici anterior. 
Cal destacar l’important augment de la captació i retenció 
de socis i l’increment de la seva quota mitjana anual. La 
resta d’ingressos privats inclouen les donacions rebudes 
d’empreses i fundacions privades nacionals i internacionals. 

El finançament públic s’ha reduït de manera lleugerament 
significativa, prop del 4%, sent les partides que més es 
redueixen les d’administracions autonòmiques i locals 
espanyoles. Per aquesta raó, continuem treballant per 
diversificar l’origen d’aquest tipus d’ingressos, incorporant 
nous finançadors públics internacionals. Durant l’exercici 
passat vam signar nous convenis de col•laboració amb 
l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament (AECID) per una xifra que supera els 10 
milions d’euros, que s’executaran durant aquest exercici i els 
vinents. Per la seva banda, els ingressos provinents a través 
d’altres organitzacions del grup Oxfam continuen mostrant 
increments molt importants. 

Hem destinat gairebé 6 milions d’euros més a les nostres 
activitats missionals que en l’exercici anterior, la qual cosa 
representa entre el 6% i el 7% més per als programes de 
desenvolupament i d’acció humanitària, respectivament. Les 
nostres despeses d’administració i captació de fons s’han 
reduït percentualment, seguint la línia d’anys anteriors. 

L’exercici 2015-16 es tanca amb un resultat comptable positiu 
de 689.000 euros, que ha estat destinat a enfortir les reserves 
de la Fundació per millorar la solvència i liquiditat. 

Marc Pintor
Director de Finances

Informe de resultats
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privats 58.841.719,22 €

Socis i donants particulars i institucions 34.616.864,37 €

Emergències 2.164.033,83 €

Herències i llegats 1.255.873,86 €

Comerç just i segona oportunitat 5.991.455,13 €

Oxfam 8.454.337,46 €

Altres ingressos 6.359.154,57 €

públics  30.149.219,67 €

Govern espanyol 3.405.675,63 €

Unió Europea 15.934.068,16 €

Administracions aut. i locals 3.289.567,28 €

Organismes multilaterals 7.428.933,90 €

Altres 90.974,70 €

TOTAL INGRESSOS 88.990.938,89 €

RESULTAT 689.522,49 €

TOTAL DESPESES 88.301.416,40 €

INGRESSOS

Programas de actuación 74.835.126,51 €

Cooperació internacional 60.829.616,22 €

- Desenvolupament  41.164.546 €
- Humanitària  19.665.070 €

Campanyes de sensibilització  7.901.815,99 €

Comerç just i segona oportunitat 6.103.694,30 €

Administració i captació de fons 13.466.289,89 €

Administració  3.874.390,02 €

Captació de fons  9.591.899,87 €

DESPESES

European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)  
Acción contra el Hambre

Junta de Andalucía
Office of Food for Peace

Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement

9.810.000
1.705.000
1.636.556
898.230
870.000

Origen de les cinc principals subvencions obtingudes aquest exercici1:

1 L’execució d’aquests fons es durà a terme de manera esglaonada i en funció del projecte durant el present i els propers exercicis.
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Tancament de l’exercici 2015-16 en euros

Regió Arsi. Etiòpia. Més de 
60.000 persones van rebre 
llavors per poder conrear 
després de la sequera provocada 
per el fenomen de El Niño
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A Oxfam Intermón volem ser transparents respecte a les 
nostres polítiques, actuacions i pressupostos. Per això, ens 
sotmetem a diferents instruments de control i subscrivim co-
dis que ens obliguen a treballar amb eficàcia i eficiència per 
assolir la nostra missió, a oferir comptes clars i aconseguir el 
màxim impacte perquè totes les persones puguin exercir els 
seus drets i gaudir d’una vida digna.

El nostre treball està sotmès a controls regulars. Per co-
mençar, com a fundació amb seu social a Barcelona, rendim 
comptes davant del Protectorat de Fundacions de la Genera-
litat de Catalunya. A més, ens sotmetem a una auditoria 
externa anual, efectuada per Alcain i Riba Auditores 
(les primeres pàgines de la qual vam publicar aquí i 
que es pot consultar íntegrament al nostre web: 
bit.ly/InformeEconomico).

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 ajudes. Així, per exemple, hem estat 
auditats tant per la Unió Europea com per l’Agència Es-
panyola de la Cooperació Internacional per al Desenvolu-
pament (AECID). Així mateix, els principals donants privats 
ens demanen rendicions de comptes periòdicament i, en 
algun cas, visitar els projectes directament.

A tot això cal afegir la nostra implicació en el disseny i la 
implementació de l’eina de la Coordinadora d’ONG per al 
Desenvolupament Espanya (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 : webtransparencia.coordinadoraongd.org
 

Promovem la creació d’aliances i el treball conjunt amb altres 
organitzacions. Per això, des de 1997 som un membre més 
de la confederació internacional Oxfam i treballem en estreta 
col•laboració amb els altres 22 membres. A més, formem part 
de diverses aliances. Som membres fundadors de la Coordi-
nadora Espanyola d’Organitzacions no Governamentals per al 
Desenvolupament (CONGDE) i participem en les coordinadores 
d’ONG de les 17 comunitats autònomes d’Espanya. Pertanyem 
a EURODAD (Xarxa Europea de Deute i Desenvolupament) i FETS 
(Finançament Ètic i Solidari).

En 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 el 
qual tenim signat l’FPA (Acord marc de col•laboració, en les 
sigles en anglès), que defineix els rols i responsabilitats en la 
implementació de les operacions humanitàries finançades per 
aquest organisme. A més, formem part del consorci People In 
Aid, que té com a objectiu enfortir l’eficàcia organitzacional del 
sector humanitari.

Pel que fa al comerç just, formem part de la Coordinadora 
Estatal de Comerç Just, de l’Associació Europea de Comerç 
Just (EFTA) i de l’Organització Mundial de Comerç Just (WFTO). 
A més, som socis fundadors de Fairtrade España (segell de 
comerç just).

D’altra banda, des de 1995, som organisme consultiu del Con-
sell Econòmic i Social de les Nacions Unides.

Els compromisos adquirits fins ara i que ens ajuden a treballar 
amb gran rigor i qualitat són els següents:

• Codi de conducta relatiu al 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; i

• Codi de conducta per al desenvolupament del fundraising a 
Espanya.

GARANTIES DE TRANSPARÈNCIA I BONES PRÀCTIQUES

ACTUEM EN ALIANCES
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AGRAÏMENTS
COFINANÇADORS PÚBLICS

COFINANÇADORS PRIVATS 

GPU GESTIÓ DE PUBLICITAT URBANA | INVERSIONES HINCAPIÉ | AFFINITY PETCARE | ALPLA IBÉRICA | ARCONVERT | AROPESCA | ASEPEYO | CAIXA | POPULAR 
| CANAL DE ISABEL II GESTIÓN | CÁRNICAS FRIVALL | CECU SOLAR | CENTESIS | CENTRO DE ENSAYOS INNOVACIÓN Y SERVICIOS | COMINDEX DISIMOB 2000 | 
DR JAVIER LAGOS | ELISA INTERACTIVE | FONAMENTS | FRISELVA | FUNDACIÓ ESADE | FUNDACIÓ MIGUEL TORRES | FUNDACIÓ PRIVADA GIRBAU | FUNDACIÓN 
ANTONI SERRA SANTAMANS | FUNDACIÓN ANTONIO MENCHACA | FUNDACIÓN CANARIA NARANJO GALVÁN | FUNDACIÓN KPMG | FUNDACIÓN PROFESOR URÍA | 
GESTIÓN HOTELERA DEL NOROESTE | GESTORA DE INMUEBLES URBANOS | GET IT DONE | GRANT THORNTON ASESORES | HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA | 
HUERTA DE LA RETAMOSA | INFARCO | JOTAL | LOS LEANDROS SOLARES | MAT HOLDING | MIRA GRUP 03 | NUBA EXPEDICIONES | OBRA SOCIAL UNICAJA | OTSUKA 
PHARMACEUTICAL | PULSO INFORMÁTICA | SANOFI | SILVOSA HERMANOS | SOCIALRUN | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION ESPAÑA | TERESA Y JOSÉ PLANA 
EMPRESA PLANA | TOUS PERFUMES Y DISEÑO | TROVIT SEARCH | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
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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

902 330 331
OxfamIntermon.org


