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IMATGE PORTADA: Um Khalil va fugir de Kusayr, 
suburbi de la ciutat d’Homs (Síria), i va trobar 
refugi a Majdaloun, nord de Bekaa (Líban). Com 
ella, el 80% de les persones refugiades al Líban 
no és als camps, sinó en barris o descampats en 
campaments improvisats. 

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 2016. 

www.ingoaccountabilitycharter.org

Leoncio Grullart conrea arròs en una petita ex-
plotació a la República Dominicana. El seu interès 
per millorar les seves condicions de vida i les de 
la seva comunitat l’han portat a convertir-se en 
líder comunitari. 
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Milions de persones arrisquen les seves vides creuant 
l’Àfrica, Turquia i el Mediterrani, esquivant cops i saltant 
esmolades tanques a Europa. La desesperada recerca 
d’esperança ha arribat a les nostres fronteres. Emigren 
buscant alguna cosa millor, víctimes del canvi climàtic, 
la pobresa i la desigualtat. Molts sol·liciten asil davant la 
persecució i la violència que pateixen als seus països. 

Oxfam Intermón actua, gràcies al seu suport. Fa anys que 
responem a aquestes situacions de patiment i vulnera-
ció de drets. Arribem amb la nostra acció humanitària a 
gairebé un milió de sirians i sirianes, tant a l’interior del 

país –una de les situacions 
més extremes en les quals 
operem– com a Jordània i 
el Líban, països sobrepas-
sats, ells sí, per la presència 
massiva de refugiats. També 
hem respost en crisis oblida-
des com la del Iemen, on 21 
milions de persones neces-
siten l’ajuda humanitària 
internacional, a la República 

Centreafricana i al terratrèmol del Nepal. Vaig visitar la Re-
pública Centreafricana al juliol i vaig poder conversar amb 
dones i homes que han viscut en la seva pell el terror de la 
violència i que avui intenten reconstruir les seves vides. 
Els nostres programes d’aigua, mitjans de vida i protecció 
donen suport a la seva lluita per recuperar la dignitat en 
les seves vides, per canviar-les. 

Comptem amb el seu suport i solidaritat, impressionant 
en el cas del Nepal i perseverant en molts altres casos. 
La seva contribució és indispensable per estar al costat 
de milions de dones, homes i nens, també quan estan 
exposats a la vulnerabilitat més gran, la del desplaçament 
forçat. Gràcies.

Aquest any 2015 es compleixen 20 edicions del que ha 
estat el nostre informe bandera, La Realitat de l’Ajuda, 
que s’ha convertit en una eina digital de transparència, 
seguiment i participació sobre l’ajuda al desenvolupament. 
Avui més que mai, davant de reptes globals de la magnitud 
que afrontem, hem de defensar una cooperació forta, que 
respongui a una política de desenvolupament integral i que 
estigui prou dotada, no com ara després d’una retallada 
d’un 70%, la més gran entre els països desenvolupats.

Les eleccions generals que s’han celebrat han estat un 
bon moment per exigir als partits que prioritzin les per-
sones, sobretot les més vulnerables, a l’Estat espanyol 
i a fora. No concebem una cosa sense l’altra ja que la 
solidaritat, com la injustícia, no coneix fronteres. Tampoc 
els drets. Juntament amb Amnistia Internacional i Green-
peace hem plantejat una reforma de la Constitució que 
asseguri els drets humans, tots, per a tothom, millorant 
la protecció dels socials, econòmics i ambientals. Com a 
Oxfam Intermón hem treballat amb els partits propostes 
sobre cooperació i protecció de civils en conflictes i sobre 
pobresa i desigualtat a Espanya.
 
La lluita contra la desigualtat extrema al món s’ha con-
vertit en un dels eixos més importants del nostre treball; 
és injusta, impedeix el desenvolupament sostenible i 
lamina els esforços per posar fi a la pobresa. Entre altres 
camps, treballem per una fiscalitat justa que asseguri prou 
recursos per a l’educació, la salut i la protecció social. 
La desigualtat entre dones i homes s’assenta i accentua 
l’econòmica. Defensem els drets de les dones i el seu lide-
ratge essencial, en tots els nostres programes i en alguns 
de manera especial, tant a l’Amèrica Llatina com al Marroc 
i altres països africans. Per explicar aquesta causa i donar 

suport a aquests programes 
aquest any hem llançat el 
disc llibre Avanzadoras, amb 
el suport de 12 cantants i 
12 escriptores que creuen, 
com nosaltres, que les dones 
pateixen la violència i l’exclu-
sió, i que lluiten per canviar 
aquesta injustícia. 

Els reptes als quals ens enfrontem en un món en ple canvi 
ens exigeixen transformar-nos com a organització: tenir 
més impacte, ser més influents, eficaços i flexibles, re-
forçant els nostres valors, sempre a prop de les persones 
més pobres que veuen vulnerats els seus drets. I ho fem 
a través d’una major integració amb la resta dels afiliats a 
Oxfam Internacional, especialitzant-nos i aportant el valor 
que suposa l’experiència i coneixements d’Oxfam Intermón.

Gràcies per fer possible l’esperança en tantes persones 
que lluiten per canviar la seva vida.
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La solidaritat, com la injustícia, 
no coneix fronteres

CARTA DEL DIRECTOR

José María Vera
Director General 
d’Oxfam Intermón
@Chema_Vera

Davant de reptes 
globals de la 
magnitud que 
afrontem, hem 
de defensar una 
cooperació forta

Un món en ple 
canvi ens exigeix 
transformar-
nos com a 
organització 
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QUÉ HEM FET 
Treballem a nivell mundial amb eines inno-
vadores i eficaces, per aconseguir que les 
persones puguin sortir de la pobresa per si 
mateixes i prosperar. Salvem vides en situa-
cions d’emergència i ajudem a recuperar els 
seus mitjans de vida. Impulsem campanyes 
perquè les veus de les persones en situació 
d’injustícia puguin defensar els seus drets 
i influir en les decisions que els afecten en 
l’àmbit local i global.
 
Formem part de la confederació internacional 
Oxfam des de 1997. Actualment, estem treba-
llant conjuntament en un procés organitzatiu 
per convertir Oxfam en una organització més 
global i equilibrada amb un pes més important 
dels països del Sud en les seves estructures; 
amb més capacitat d’influència per canviar 
pràctiques i polítiques que generen injustícia i 
més eficient.  

Ens guien els nostres valors: 
Justicia - Justícia - Dignitat humana - 
Solidaritat - Compromís - Coherència 

I els objectius que ens hem marcat en el nostre 
pla estratègic La força de les persones contra la 
pobresa per canviar el món: 
• Defensar el dret de les persones a ser escolta-

des i a reivindicar una vida digna.
• Promoure la justícia de gènere.
• Salvar vides.
• Aconseguir un sistema alimentari sostenible i 

un repartiment equitatiu dels recursos naturals.
• Assegurar el finançament del desenvolupa-

ment i dels serveis socials bàsics. 
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QUÉ HEM FET 

Olga Yambele visita la seva casa destruïda per 
la violència a Bangui (República Centreafricana). 
Avui viu amb els seus tres fills sota unes lones 
a l’aeroport de M’poko a la mateixa ciutat de 
Bangui, on oferim assistència humanitària a les 
persones que han buscat refugi fugint de les 
matances i els saquejos provocats per la milícia 
Seleka contra la població cristiana. 

El resultat del nostre treball

OXFAM

  25 MILIONS
de persones han acon-
seguit viure dignament 
gràcies al suport 
d’Oxfam.

El 56% de les persones beneficiàries 
són dones.

El 40% de les persones que s’han 
beneficiat de la nostra tasca neces-
sitaven assistència humanitària.

Hem treballat amb 3.200 organitza-
cions (el 29% eren organitzacions 
de beneficiaris i el 71% organit-
zacions que ens han donat suport 
amb recursos econòmics)

OXFAM INTERMÓN

  3,8 MILIONS
de persones han aconseguit viure dignament 
gràcies al treball dels equips d’Oxfam Intermón*.

Hem treballat amb 312 organitzacions locals per donar su-
port al desenvolupament, les tasques d’acció humanitària i 
la producció del comerç just als diferents països  

Ens han donat suport:

214.139 socis i sòcies i col·laboradors .

220.291 compradors de comerç just.

1.876 participants en l’Oxfam Intermón Trailwalker.

1.720 empreses, organitzacions socials i institucions.

50.784 activistes.

28 administracions públiques i organitzacions internacionals.

Tot això ha estat possible gràcies al treball de:

1.164 persones en plantilla.
854 persones que formen l’equip als diferents països. 
310 treballadors i treballadores a Espanya.

1.769 persones voluntàries.

* Inclou els 1,4 milions de persones que s’han beneficiat directament del treball dels equips 
d’Oxfam Intermón i més de 2,2 milions de persones que s’han beneficiat del treball d’altres equips 
de la confederació Oxfam a partir dels fons recaptats per Oxfam Intermón a les Filipines, la Franja 
de Gaza, Jordània i el Líban, Libèria i Sierra Leone i la República Centreafricana. 
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Les nostres accions mes a mes

Vam alertar de 
la situació dels 
desplaçats 
per la guer-
ra al Sudán 
del Sud i vam 
donar suport a 
150.000 per-
sones que fugi-
en de la guerra 
amb aigua i 
instal·lacions de 
sanejament da-
vant el conflicte. 

Vam denunciar 
que els ingres-
sos generats en 
un any per les 
113 persones 
més riques de 
Llatinoamèrica 
traurien de la 
pobresa 25 
milions de per-
sones. 

Vam iniciar una 
campanya inter-
nacional perquè 
es reconegui el 
dret a la terra de  
140 famílies 
camperoles 
de Curuguaty 
(Paraguai).

Vam mobilitzar 
la ciutadania 
espanyola 
davant la desi-
gualtat. 

Vam denunciar 
el tebi acord 
de la UE sobre 
l’impost de 
transaccions 
financeres.

El 30 de juny ens 
vam manifestar 
a  11 ciutats 
espanyoles 
per demanar 
mesures contra 
l’evasió fiscal. 

1 milió d’euros 
recaptats gràci-
es a les edicions 
de Girona i Ma-
drid de l’Oxfam 
Intermón Trail-
walker.

10 socis i 
col·laboradors 
d’Oxfam In-
termón van 
visitar els nos-
tres programes 
a la  República 
Dominicana. 

Vam reaccio-
nar davant el 
conflicte a Gaza 
i davant la Llei 
de seguretat 
ciutadana a 
Espanya.

Vam alertar el  
G-20 sobre la 
desigualtat de 
gènere. 

Vam avisar 
la comunitat 
internacional 
sobre la neces-
sitat d’acollir  
les persones 
sirianes refugi-
ades als països 
veïns mentre 
n’ateníem mig 
milió a Jordània i 
el Líban. 

Vam llançar una 
nova col·lecció 
de  Veraluna 
Comerç Just en 
col·laboració 
amb Hoss Intro-
pia.

Nova edició 
del progra-
ma educatiu 
Connectant 
mons, en el qual 
ja han partici-
pat  127.000 
estudiants. En 
aquesta ocasió, 
dedicada als 
drets socials. 

2014
ABRIL JUNY AGOSTMAIG JULIOL SETEMBRE
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Vam combatre 
el brot d’Ebola 
a Libèria i Sierra 
Leone distribu-
int aigua a cen-
tres de tracta-
ment i informant 
mig milió de 
persones sobre 
com evitar el 
contagi.   

Es va presentar 
a Madrid la cam-
panya interna-
cional Iguals, 
que denuncia 
les desigualtats 
que generen 
pobresa.   

Vam celebrar 
el II Seminari 
Internacional 
sobre Violèn-
cies contra les 
Dones.

Vam aconseguir 
fons perquè al 
Txad, 30.000 
persones tin-
guessin accés a 
l’aigua potable. 

Vam iniciar un 
nou projecte 
de captació de 
fons a través 
de les botigues 
Segona Oportu-
nitat. 

Vam llançar el 
blog Ingredients 
que sumen per 
fer arribar la so-
lidaritat a nous 
públics.

Vam publicar 
un llibre on  
10 autors de 
còmics retraten 
els beneficis de 
la cooperació 
espanyola, dins 
la campanya Sí 
m’importa.   

Vam denunciar 
que els pres-
supostos de 
l’Estat reduïen 
novament l’AOD 
malgrat el seu 
impacte positiu.  

Vam celebrar  
20 anys de 
l’informe La 
Realidad de la 
Ayuda llançant 
una web per 
denunciar les 
retallades en 
cooperació. 

Vam aprofundir 
en la injustícia 
de la desigual-
tat amb l’in-
forme Riquesa: 
tenir-ho tot i 
voler més.  

Vam sol·licitar 
davant el Fòrum  
de Davos una 
Cimera Fiscal 
Mundial que 
permeti la crea-
ció d’un sistema 
fiscal que ga-
ranteixi que les 
grans empreses 
paguin els seus 
impostos.

Davant el pano-
rama electoral 
de 2015 a Espa-
nya, vam iniciar 
una campanya 
per sol·licitar als 
polítics priorit-
zar la lluita con-
tra la pobresa 
i la desigualtat 
extrema. 

Vam sol·licitar al 
Govern, davant 
la incorpora-
ció d’Espanya 
al Consell de 
Seguretat de les 
Nacions Unides, 
que treballi en 
la defensa dels 
57 milions de 
persones que, 
al món, depe-
nen de l’ajuda 
humanitària.

Vam llançar, a 
nivell europeu, 
la campanya  
EUsaveLIVES per 
mostrar el su-
port que la UE i 
Oxfam ofereixen 
a les persones 
desplaçades i 
refugiades al 
món. 

Dins la iniciativa  
Avanzadoras, 
vam presentar 
un disc-llibre en 
què 24 artistes 
i escriptores de-
fensen els drets 
de les dones. 

Vam denunciar 
l’increment de la 
inversió en pa-
radisos fiscals 
de les principals 
empreses de 
l’Ibex 35.

2015
OCTUBRE DECEMBRE FEBRERNOVEMBRE GENER MARÇ
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On treballem

Dret a ser escoltat 

Justícia de gènere

Salvar vides 

Alimentació sostenible i recursos naturals

Finançament al desenvolupament

Grups productors de comerç just

 

programEs D’OXFAM INTERMÓN

  Àfrica Austral 

OXFAM

1,1 milions de persones beneficiàries

OXFAM INTERMÓN

52.054 persones beneficiàries

2 programes

9 organitzacions de comerç just 

  Àfrica de l’Este  

OXFAM

7,2 milions de persones beneficiàries

OXFAM INTERMÓN

593.929 persones beneficiàries

8 programes

7 organitzacions de comerç just 

  Àfrica de l’Oest

OXFAM

3,4 milions de persones beneficiàries

OXFAM INTERMÓN

2.008.178 persones beneficiàries

13 programes

6 organitzacions de comerç just 

   Magreb I ORIENT PRÒXIM  

OXFAM

2,7 milions de persones beneficiàries

OXFAM INTERMÓN

949.866 persones beneficiàries

3 programes

3 organitzacions de comerç just 

*Més 6 programes regionals.
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Els 17 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 Irlanda, Oxfam Itàlia, Oxfam Japó, Oxfam Mèxic, Oxfam 
Nova Zelanda, Oxfam Novib (Països Baixos) i Oxfam Quebec) porten a terme tasques de cooperació en 90 països. Oxfam Intermón 
treballem en 47.

   LLATINOAMÈRICA I Carib 

OXFAM

1 milions de persones beneficiàries

OXFAM INTERMÓN

222.322 persones beneficiàries

31 programes*

62 organitzacions de comerç just 

  Àsia  

OXFAM

9,1 milions de persones beneficiàries

OXFAM INTERMÓN

65.160 persones beneficiàries

1 programa

42 organitzacions de comerç just 

  AMÈRICA DEL NORD 

OXFAM

50.000 persones beneficiàries

  OCEANIA 

OXFAM

350.000 persones beneficiàries

  EUROPA 

OXFAM

300.000 persones beneficiàries
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Dret a ser escoltat
PROMOuRE uNA CIuTADANIA GLOBAL I ACTIVA

En un món sense pobresa es 
tracta i s’escolta totes les 
veus i persones de la matei-
xa manera. A això aspirem 
des d’Oxfam Intermón. Sortir 
de la pobresa significa con-
vertir-se en un membre de 
ple dret de la comunitat al 
qual se li permet participar 
en la presa de decisions. Per 
això, facilitem que les per-
sones transmetin les seves 
preocupacions i prioritats 
als qui ostenten el poder i 
que reclamin els seus drets 
com a ciutadans. Perseguim 
que més persones puguin 
exigir el seu dret a tenir 
una vida millor. Per acon-
seguir-ho, promovem una 
ciutadania global i activa 
que reforci els llaços entre 
les nostres actuacions als 
països on treballem, a Espa-
nya i en l’àmbit global.

El 60,8% de l’equip d’Oxfam Intermón 
l’integren persones voluntàries.

En el projecte educatiu Connectant mons, 
dedicat a la defensa dels drets socials, van 
participar 10.855 alumnes i alumnes. 
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A Espanya, contribuïm a conformar una ciu-
tadania sensible, informada i activa, que no 
solament reaccioni davant les injustícies, 
especialment les patides per les poblacions 
desafavorides, sinó que tingui un rol actiu 
en els processos de transformació social 
local i global.

Actualment, comptem amb 1.769 persones 
voluntàries, la qual cosa suposa el 60,8% del 
total del nostre equip, i més del 85% si parlem 
només de les persones que treballen per a 
l’organització a Espanya. Durant l’exercici 
passat, aquest equip va gestionar 37 botigues 
de comerç just i 6 Segona Oportunitat. A més 
a més, va ser responsable de l’organització 
de 1.149 activitats de cara al públic, amb les 
quals van fer arribar els nostres missatges a 
prop de mig milió de persones.

El col·lectiu d’educadors i educadores, for-
mat per 86 docents, impulsa la nostra Xarxa 
de professorat, que treballen en diferents 
comissions i desenvolupen propostes:

• Global Express, que arriba a 17.160 estu-
diants. 

• Connectant mons, en l’última edició del 
qual van participar 10.855 alumnes i 
alumnes de 12 països (Espanya, Portugal, 
Itàlia, Colòmbia, Perú, Costa Rica, Mèxic, 
República Dominicana, Andorra, Bèlgica, 
Malta, Guinea Bissau). 

• Kaidara, portal de recursos educatius 
(educació per a la ciutadania global), on 
s’han registrat 15.723 descàrregues de 
materials educatius (que estimem que 
han estat utilitzats per 314.460 estudi-
ants).

També ens donen suport les persones 
que col·laboren de manera activa amb les 
nostres campanyes. Aquest any, han estat 
50.784 les persones col·laboradores que 
s’han implicat en les nostres propostes 
d’activisme. Gràcies a això, hem recollit 

més de 67.000 signatures de suport a les 
nostres campanyes (destaquen la campa-
nya a favor dels camperols sense terra de 
Curuguaty, al Paraguai, i Sí m’importa, de 
suport a l’ajuda oficial al desenvolupament).

Hi ha un altre col·lectiu que participa acti-
vament en la difusió dels nostres missat-
ges, són les persones que ens segueixen 
en les xarxes socials, actualment 139.726 
(50.006 a Twitter i 89.720 a Facebook, no-
més en els nostres perfils principals). Més 
enllà dels nostres seguidors, moltes altres 
persones participen comentant i difonent 
els nostres missatges, 601.038 en l’exer-
cici passat. Destaquen les interaccions 
que s’han creat en temes vinculats amb la 
denúncia de la desigualtat i una fiscalitat 
injusta que perpetua la pobresa, a través de 
les campanyes Iguals i Sí m’importa.

Les claus en les nostres campanyes són les 
dades i anàlisis recollides en els informes 
que efectuem, el treball coordinat i sinèrgic 
amb altres actors, creant aliances, com per 
exemple el treball amb Amnistia Internaci-
onal i Greenpeace per la defensa dels drets 
socials i l’impuls d’un procés participatiu de 
la ciutadania.

Memòria del voluntariat 
2014-15: 
oxfamintermon.
s3.amazonaws.com/sites/
default/files/documentos/fi-
les/MemoriaVoluntariado%20
2014-15.pdf 

Xarxa d’educadors 
i educadores: 
www.ciudadaniaglobal.org/ 

Una ciutadania més compromesa

16.481  persones beneficiàries
Bolívia, Burkina Faso, Txad, Colòmbia, Espanya, Guatemala, Haití, Mauritània, Nicaragua, 
Paraguai, Perú i República Dominicana. 

Han donat suport a les nostres campanyes de sensibilització 
i mobilització socials   50.784 persones. 

A l’esquerra, un grup de 
dones etíops integrants 
d’Ayan Badan Cooperative 
de Pastoralist Concern 
van rebre un petit crèdit 
per comprar fulles de te i 
vendre infusions. Ara són 
propietàries d’una botiga 
de roba i han comprat 
eines agrícoles.

A la dreta, alumnes de 
l’escola Turó del Cargol 
treballen en les nostres 
propostes educatives 
elaborades pel col·lectiu 
d’educadors i educadores 
que formen part de la 
Xarxa de Professorat que 
impulsem. 

oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/MemoriaVoluntariado%202014-15.pdf
oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/MemoriaVoluntariado%202014-15.pdf
oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/MemoriaVoluntariado%202014-15.pdf
oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/MemoriaVoluntariado%202014-15.pdf
oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/MemoriaVoluntariado%202014-15.pdf
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JUSTÍCIA DE GÈNERE
LIDERATGE TRANSFORMADOR I ERADICACIó 
DE LA VIOLèNCIA CONTRA LES DONES 

La nostra aposta per posar els drets de les dones al centre del procés de 
canvi i desenvolupament s’ha centrat durant aquest any a promoure el lide-
ratge transformador i eradicar la violència cap a les dones. Hem promogut 
la justícia de gènere a Nicaragua, Guatemala, Colòmbia i el Marroc; també 
hem facilitat la formació i l’apoderament del col·lectiu de Mujeres Populares 
y Diversas, que agrupa dones de l’Equador, el Perú, el Brasil i Colòmbia. A 
Burundi i Etiòpia hem impulsat la igualtat en projectes destinats a aconseguir 
uns mitjans de vida sostenibles, tasca similar a l’efectuada a uganda amb les 
productores del nostre cafè Tierra Madre. 

1.121 dones etíops han après 
a gestionar les seves terres des 
d’una visió empresarial.

A Nicaragua hem facilitat assistència 
legal a més de 6.011 dones que pateixen 
violència de gènere
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A la regió somali treballem des de 1999 
amb l’organització etíop Pastoralist 
Concern per donar suport a una de les 
comunitats més discriminades del país: 
el col·lectiu de dones que tenen alguns 
animals per alimentar les seves famílies. El 
68% de les dones somalis no tenen accés 
a educació o salut, i el 97% han patit muti-
lació genital. 

Per això ens centrem a millorar els seus 
mitjans de vida, propiciar un major accés 
a serveis bàsics com educació i salut, i 
facilitar la propietat i el control dels recur-
sos productius, la qual cosa ha contribuït 
a garantir els seus drets socioeconòmics. 
Una nova cooperativa d’estalvi i crèdit per 
a pastors, amb 123 dones membres, i la 
creació de 8 cooperatives productives que 
agrupen 1.311 dones són alguns dels èxits 
del programa. 

La formació per conrear i gestionar d’una 
manera més organitzada les seves explo-
tacions ha arribat a 1.121 dones. Així ma-
teix, 25 grups de joves han après què han 
de fer si volen emprendre noves activitats 
per aconseguir ingressos. Al mateix temps, 
el programa els ha permès lluitar contra 
formes de violència vinculades a pràcti-
ques tradicionals com la mutilació genital 
femenina, i organitzar-se per transformar 
les relacions de poder desigual en les 
comunitats. 

Les dones no solament han millorat els 
seus ingressos, sinó que també han acon-
seguit que se les reconegui com a actors a 
l’hora de prendre decisions en la comuni-
tat. Una de les lliçons més importants del 
programa és la resiliència que van demos-
trar les dones durant la gran sequera de 
2011: es van organitzar en cooperatives 
d’estalvi i crèdit mitjançant el sistema tra-
dicional de shirkes amb un impacte positiu 
en les seves famílies i comunitats.

Etiòpia: lliçons de resiliència

78.658 persones beneficiàries
Bolívia, Brasil, Txad, Colòmbia, Equador, Etiòpia, Guatemala, Marroc, Nicaragua, Paraguai i Perú.

A Nicaragua hem facilitat assistència 
legal a més de 6.011 dones que pateixen 
violència de gènere

Vam promoure una trobada sobre drets 
econòmics de les dones en la qual 
van participar representants de 34 
organitzacions i xarxes de l’Amèrica Llatina 

142 dones marroquines, a la formació 
de les quals hem contribuït, volen 
participar activament en la vida política 
del país 

A l’esquerra, Hagar i Zohra. 
Aquestes dues dones de 
Rabat (el Marroc) han viscut 
en carn pròpia les dificultats 
de treballar a les plantacions 
de maduixa. Demanen a les 
organitzacions socials que 
acceptin el desafiament de 
conscienciar el sector perquè 
millorin les seves condicions 
de treball. 

A baix, Amina Ahmet, vice-
presidenta de la cooperativa 
Fatah de Pastoralist Concern. 
Viu a la comunitat de Filtu a la 
regió somali, a Etiòpia. Gràcies 
al nostre suport, és propietària 
de diversos animals que cria i 
ven en els mercats locals. 
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A Nicaragua, un 70% de la població és 
menor de 30 anys. Les dones pateixen alts 
nivells de violència per raó de gènere; 477 
dones van morir en mans dels seus marits 
en el període 2009-2014. A més a més, es 
veuen sotmeses a dures condicions labo-
rals, el 78% treballa en el sector informal, 
sense accés a drets laborals bàsics. 

La nostra acció es basa a reunir els mo-
viments juvenils i de dones per generar 
espais comuns i fomentar la prevenció de 
tota mena de discriminació. A 10 departa-
ments de Nicaragua s’ha aconseguit trencar 
barreres entre generacions per prioritzar els 
drets de les poblacions més vulnerables i 
invisibles: dones i homes joves, indígenes, 
afrodescendents, lesbianes i persones 
transgènere, tant de l’àrea rural com urba-
na. Junts han aconseguit influir en diversos 
espais comunitaris. S’ha atès gratuïtament 
gairebé 12.100 dones en centres i albergs 
de 14 municipis, i s’ha prestat suport legal a 
més de 6.000.

A l’àrea del Magrib el nostre objectiu ha 
estat que les dones puguin exercir els seus 
drets econòmics i socials, que puguin viure 
una vida lliure de violència. Això ens ha 
portat a coordinar-nos, des de 2012, amb 
el programa de Suport al lideratge transfor-
mador en els temps de canvi a l’Orient Mitjà 
i el Nord d’Àfrica, conegut com a AMAL, per 
aconseguir canvis estratègics a diversos 
països. Al Marroc, concretament, treballem 
amb associacions nacionals i regionals de 
dones i drets humans, per introduir i donar 
suport a processos de democratització i 
institucionalització de la igualtat entre els 
sexes i la participació política de les dones. 
Un dels eixos del treball és la sensibilització 
del gran públic (amb gran èxit a diaris, rà-
dios i televisions del país). També reforcem 
les capacitats de lideratge social i polític a 
través de la formació, i promovem la inci-
dència política. 

Nicaragua i el Marroc: 
unir forces, defensar drets 

Trobada de Drets 
Econòmics de les Dones a 
l’Amèrica Llatina 
www.youtube.com/watch?v
=IxkLgWhcnq0&index=1&list
=PLsOmeGuOaNGuTf91SeyiW
sm1Z1iNd0wat 

Dones activistes 
de Nicaragua
www.oxfamintermon.org/
ca/que-fem/projectes/
avancadores/avancadores-
nicaragua

JUSTíCIA DE GèNERe

A baix, Ana Patricia, a Nicara-
gua, forma part d’un col·lectiu 
de dones que intenta crear 
espais de diàleg amb dones i 
joves per prevenir la discrimi-
nació i la violència de gènere. 

www.youtube.com/watch?v=IxkLgWhcnq0&index=1&list=PLsOmeGuOaNGuTf91SeyiWsm1Z1iNd0wat
www.youtube.com/watch?v=IxkLgWhcnq0&index=1&list=PLsOmeGuOaNGuTf91SeyiWsm1Z1iNd0wat
www.youtube.com/watch?v=IxkLgWhcnq0&index=1&list=PLsOmeGuOaNGuTf91SeyiWsm1Z1iNd0wat
www.youtube.com/watch?v=IxkLgWhcnq0&index=1&list=PLsOmeGuOaNGuTf91SeyiWsm1Z1iNd0wat
www.oxfamintermon.org/ca/que-fem/projectes/avancadores/avancadores-nicaragua
www.oxfamintermon.org/ca/que-fem/projectes/avancadores/avancadores-nicaragua
www.oxfamintermon.org/ca/que-fem/projectes/avancadores/avancadores-nicaragua
www.oxfamintermon.org/ca/que-fem/projectes/avancadores/avancadores-nicaragua
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SALVAR VIDES
uN ANy DE GRANS REPTES

Aquest ha estat un any difícil en l’acció humanitària 
pel dramàtic increment de crisis humanitàries, la seva 
intensitat i gravetat. Més de 59 milions de persones 
desplaçades de les seves llars representen una xifra 
rècord que supera la de la II Guerra Mundial. Especi-
alitzats en aigua i sanejament, hem intervingut acti-
vament en tres emergències declarades de màxima 
categoria per les Nacions unides (Síria, República Cen-
treafricana i Sudan del Sud). També hem intervingut en 
el combat contra el virus de l’Ebola i en vuit emergèn-
cies humanitàries o crisis cròniques més. 

Al Sudan del Sud les organitza-
cions humanitàries que treballen 
al camp de persones refugiades 
de Mingkaman s’esforcen per 
arribar a tot el món i cobrir les 
necessitats més bàsiques: aigua, 
aliments i sostre. 
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A l’Àfrica, la inestabilitat política ha derivat 
en conflictes a diversos països. A la Repúbli-
ca Centreafricana (RCA) l’esclat d’un conflic-
te polític i militar va portar 900.000 persones 
a fugir de les seves cases, cap a l’interior 
i l’exterior del país. Gairebé 400.000 van 
sortir a països fronterers com el Camerun i el 
Txad. Boko Haram ha provocat la fugida de 
2 milions de persones desplaçades dins de 
Nigèria i 170.000 a països veïns com el Níger, 
el Camerun i el Txad. La situació es va dete-
riorar després del cop de març de 2013 a la 

RCA, i el risc de crims de guerra va provocar 
moviments interns cap als països veïns de 
centenars de milers de persones. 

El conflicte de Mali, estroncat des de fa 
mesos, impedeix que les persones refu-
giades a Mauritània i Burkina Faso puguin 
retornar. I al Senegal, Mauritània i Gàmbia, 
les conseqüències de la sequera han derivat 
en una nova crisi alimentària que ha motivat 
el desplaçament d’una part important de la 
població. 

Al Sudan del Sud, el desembre de 2013 es 
van iniciar enfrontaments que ràpidament 
es van expandir pel país. Més d’1,5 milions 
de persones van haver de desplaçar-se 
internament i aproximadament 500.000 van 
fugir a Etiòpia, Kenya i Uganda. Gairebé 4 
milions de persones necessitaven assistèn-
cia humanitària, de les quals vam atendre 
173.000 persones desplaçades o que 
acollien desplaçats, amb aigua, sanejament 
i activitats productives. 

Vam acudir a aquestes emergències inten-
tant pal·liar el patiment de les persones 
refugiades i desplaçades. El nostre treball 
es va centrar a facilitar sistemes d’aigua, 
higiene i sanejament i en la promoció de la 
participació de les mateixes comunitats en 
l’organització i gestió d’aquests recursos. 
En algunes ocasions també vam proporci-
onar aliments o fons per aconseguir-los. 
Durant 2014, vam desenvolupar a més a més 
un sistema per atendre els suggeriments 
i queixes de les comunitats beneficiàries 
que permet avaluar i millorar l’atenció que 
prestem.

Crisis a l’Àfrica

SALVAR VIDES

A dalt, Theodore davant del 
seu habitatge, totalment 
destruït, al barri de Yambasse, 
en una ciutat a la República 
Centreafricana. El març de 
2013, el barri va ser arrasat per 
les milícies Anti-Balaka. Avui 
viu de manera provisional sota 
unes lones i, mentrestant, rep 
ajuda humanitària. 

3.348.528 persones beneficiàries
Bolívia, Burkina Faso, Burundi, Txad, Equador, Etiòpia, Filipines, Haití, Jordània, Libèria, Líban, Mauritània, 
Moçambic, Nicaragua, Paraguai, República Centreafricana, República Dominicana, Sierra Leone, Sudan del Sud i 
Territoris Palestins.

Al Txad, gairebé 24.000 persones refugiades 
de la RCA han tingut accés a aigua potable 
i saben què han de fer per prevenir malalties 
vinculades a la falta d’higiene 

Més de 30.000 persones van rebre 
diners a canvi de construir sistemes 
de sanejament i higiene comunitaris 
al Txad 

Què passa a Mali?: www.youtube.com/watch?v=vcQujwW0GCc

Sudan del Sud: postals de l’altre costat de la guerra: www.youtube.com/watch?v=GS58TlWROdo
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Al centre del Txad, a la regió del Guera, cas-
tigada una vegada rere l’altra per sequeres 
recurrents, portem a terme un programa 
integral d’aigua, sanejament i higiene que 
gestionen les mateixes comunitats. 

El sistema pretén garantir l’accés a aigua 
i sanejament de milers de persones. Amb 
una proposta participativa de principi a fi, el 
treball comença quan cada poble analitza 
en assemblea la seva situació i les seves 
necessitats. S’elabora col·lectivament el 
mapa d’aigua i sanejament de la comunitat, 
assenyalant els llocs on s’obté l’aigua i els 
llocs on es contamina, i proposen possibles 
solucions. Líders locals animen a la cons-
trucció de latrines en cada casa i també als 
centres d’activitat, com llocs religiosos o 
escoles. Mitjançant les assistències tèc-

niques necessàries, però amb jornades de 
treball de persones de la mateixa comu-
nitat, es rehabiliten o construeixen pous, 
brolladors o fonts, segons les possibilitats 
concretes de cada lloc. 

Durant tot el procés es treballa en la sen-
sibilització perquè es respecti el cicle de 
l’aigua i no es produeixin contaminacions de 
manera estable i sostenible. Amb aquestes 
mesures aconseguim evitar nombroses 
malalties (digestives, respiratòries o de la 
pell) i canviar radicalment les condicions de 
vida en cada població. A les comunitats on 
s’ha fet el projecte disminueix radicalment 
la mortalitat infantil, i s’allibera temps per 
a les dones, que poden participar en altres 
activitats.  

El repte de l’aigua
A dalt, Eanette Longayale va 
veure com la guerra la deixava 
sense casa. Ho va perdre tot. 
Avui és una de les 70.000 per-
sones que, des de principis de 
2013, han arribat al Txad fugint 
de les seves llars destruïdes a 
la República Centreafricana. 

Al Sudan del Sud, 90.000 persones han cobert 
les seves necessitats nutricionals gràcies al 
repartiment d’aliments que hem fet 

9.900 persones al Sudan del Sud van rebre 
llavors, eines i estris de pesca per poder 
reiniciar la seva vida després de la guerra 

Txad: l’equilibri imperfecte
www.youtube.com/
watch?v=8Qe6pyIF5gE    

www.youtube.com/watch?v=8Qe6pyIF5gE
www.youtube.com/watch?v=8Qe6pyIF5gE
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ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE 
I RECURSOS NATURALS
RESILIèNCIA I ACCéS ALS MERCATS

Hem concentrat els nostres esforços 
en aquest àmbit donant suport, d’una 
banda, a les persones productores 
perquè puguin aconseguir millors 
preus pels seus productes, accedir 
al mercat i, quan ha estat possible, 
fins i tot a recursos per millorar el seu 
desenvolupament. D’altra banda, en 
zones d’alta vulnerabilitat, com són la 
regió del Sahel, a l’Àfrica de l’Oest, o 
al Chaco, al Paraguai, ens centrem a 
promoure la resiliència de la població 
de manera que puguin fer front i su-
perar moments de crisis alimentàries. 
L’exercici 2014-2015 ha estat marcat, 
a més a més, per l’anàlisi i contribució 
en la redefinició de l’agenda interna-
cional de desenvolupament, especi-
alment en la preparació dels objectius 
de desenvolupament sostenible i en la 
reducció de riscos de desastres.

Empreses que canvien vides ha impulsat 
la creació de quatre petites empreses 
amb més de 400 treballadors i treballadores 

El projecte SARAO ha fet possible la 
publicació de 10 estudis sobre 
la construcció de seguretat alimentària 
a diferents regions d’Àfrica 

18
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Des de 2011, hem impulsat un projecte 
d’investigació, amb la col·laboració de la 
Junta d’Andalusia, sobre la relació entre la 
volatilitat de preus, les reserves d’aliments, 
la protecció social i els sistemes d’alerta pri-
merenca. L’objectiu ha estat aportar evidèn-
cies per plantejar alternatives als prenedors 
de decisions que permetin millorar la política 
de seguretat alimentària a la regió.

La majoria de les investigacions s’han cen-
trat en Burkina, dues han tingut lloc al Níger 
i una a Mali. Les investigacions conclouen 
que, davant la volatilitat de preus, cal 
promoure les reserves locals i buscar una 
combinació coherent amb les reserves naci-
onals i regionals. Les nostres recomanacions 
basades en tres anys d’investigacions han 
tingut impacte no solament en els nostres 
programes sinó que s’han integrat també en 
els objectius de la CEDEAO (Comunitat Eco-
nòmica d’Estats de l’Àfrica Occidental). 

Hem llançat un programa de suport a empre-
ses rurals per reforçar la viabilitat econòmica 
del treball amb grups productors rurals a 
Burkina Faso, Mauritània, Bolívia i el Paraguai. 

L’enfocament és molt nou ja que integra visi-
ons del món del desenvolupament i del món 
empresarial. Es tracta d’acompanyar la cre-
ació i desenvolupament de petites i mitjanes 
empreses (pimes) rurals que encara no tenen 
capacitat per accedir a serveis financers de la 
banca. Pretenem mostrar que amb els suports 
adequats en forma de llavors, accés a crèdit i 

assistència tècnica aquestes empreses rurals 
poden ser viables, generar ocupació i promou-
re el lideratge econòmic de les dones. Per a 
això ens hem dotat d’un Comitè d’Inversions 
extern a Oxfam Intermón. 

El 2014 ja s’han posat en marxa quatre empre-
ses, amb més de 400 persones participants. 
Esperem que augmentin els seus ingressos, 
millorin les seves vides i aconsegueixin un 
efecte multiplicador a la seva llar i el seu 
entorn, objectius que faran possible canviar 
moltes més vides.

Seguretat Alimentària i Resiliència 
a l’Àfrica de l’Oest

Empreses que canvien vides

209.508 persones beneficiàries
Bolívia, Burkina Faso, Burundi, Txad, Cuba, Equador, Etiòpia, Guatemala, Haití, Mauritània, 
Nicaragua, Paraguai, Perú, República Dominicana, Sudan del Sud i Tanzània. 

Més de 2.000 camperols i camperoles i 350 treballadors i treballadores 
conreen i empaqueten, amb criteris de comerç just, el te que es ven 
a les nostres botigues 

A l’esquerra, Alí Ouedraogo, 
de la comunitat de Konean de 
Burkina Faso, treballant al seu 
camp de melca. Va ser benefi-
ciari del programa de distribu-
ció de llavors i, durant la crisi 
alimentària que ha afectat la 
zona, ell i la seva família han 
comptat amb els cereals que 
van poder emmagatzemar. 

A la dreta, Aminata Lafi, de la 
comunitat de Fankan, a Burki-
na Faso, camina amb les seves 
cabres. Comptar amb aquests 
animals ha facilitat la super-
vivència a ella i la seva família 
durant els mesos de sequera.

resilienciaenafricaoeste.
blogspot.com.es

www.oxfamintermon.org/
ca/programas-de-desarro-
llo/proyectos/empreses-
que-canvien-vides

resilienciaenafricaoeste.blogspot.com.es
resilienciaenafricaoeste.blogspot.com.es
www.oxfamintermon.org/ca/programas-de-desarrollo/proyectos/empreses-que-canvien-vides
www.oxfamintermon.org/ca/programas-de-desarrollo/proyectos/empreses-que-canvien-vides
www.oxfamintermon.org/ca/programas-de-desarrollo/proyectos/empreses-que-canvien-vides
www.oxfamintermon.org/ca/programas-de-desarrollo/proyectos/empreses-que-canvien-vides
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Més de 2.000 famílies camperoles es 
beneficien del treball de l’associació SOFA 
(Associació de petits camperols orgànics, 
per les seves sigles en anglès) a Sri Lanka. 
Una de les principals fonts d’ingressos del 
país és el te, però desafortunadament no es 
tradueix directament en més ingressos per 
als petits camperols. 

El sistema més estès és el de grans planta-
cions que tenen treballadors en condicions 
altament precàries i que, a més a més, han 
desforestat l’illa. També es conrea el te en 
petites explotacions agràries. El problema 
en aquest cas és que malvenen les seves 
collites a intermediaris i, per falta de co-
neixements i inversions, no aconsegueixen 
millorar la qualitat i superar les dificultats de 
com tractar els conreus, la conservació, el 
transport, el procés de transformació, etc. 

SOFA aporta solucions a tot això. S’orga-
nitza en 33 grups, que conreen te orgànic, 
espècies, herbes, flors, anacards, coco i 
arròs, tots de manera ecològica. Cada grup 
compta amb el seu centre de recollida que 
agilita el processament. A nivell comercial 
han aconseguit un acord amb Bio-Foods, els 
quals es responsabilitzen de la transforma-
ció i comercialització amb moltes organitza-
cions importadores de comerç just, com per 
exemple Oxfam Intermón.

Petita escala intensiva en mà d’obra, conreu 
ecològic, producció cooperativa i comerci-
alització justa, tota una cadena de bones 
pràctiques que finalitza amb uns productes 
de qualitat que permeten als consumidors 
responsables gaudir d’excel·lents tes i 
assegurar la sostenibilitat del model.

El 2004, un grup de famílies camperoles 
sense terra, la majoria joves, s’instal·len a 
les terres públiques conegudes com a Ma-
rina Kue, donades a l’Estat el 1967, i inicien 
gestions perquè el Govern paraguaià entre-
gui aquestes 2.000 hectàrees en el marc de 
la reforma agrària. El 2005, quan el Govern 
decideix mesurar les terres per repartir-les 
entre els camperols, l’empresa Campos 
Morombí inicia un judici per reclamar-les i el 
guanya de manera irregular. Comença aquí 
una disputa legal que paralitza l’accés a la 
terra durant més de 8 anys i conclou amb 
un violent desallotjament el 2012, amb 17 
morts. 

Per reclamar justícia, aconseguim articular 
una campanya, amb projecció internacio-
nal, que demana al president del Paraguai, 
Horacio Cartes, que atorgui a les famílies 

joves de Curuguaty terra per viure i treballar. 
Comptem amb el suport de 37.574 signatu-
res, de 60 països diferents, entre les quals 
s’inclouen les del Nobel de la pau, Adolfo 
Pérez Esquivel, grups musicals com Calle 
13, Izal, Second, La Habitación Roja, Vetusta 
Morla, Iván Ferreiro, León Benavente, John 
Gray, The Parrots, Niños Mutantes, més de 
40 organitzacions, la Comissió de Drets Hu-
mans del Congrés de Diputats, 25 diputats 
autonòmics i fins a 11 congressistes dels 
Estats Units.

El procés al Paraguai continua avançant. 
Junts hem aconseguit obrir una mesa de 
negociació del govern amb les comunitats 
camperoles i hem elevat el perfil públic i 
polític de la situació mantenint el monitorat-
ge d’aquesta.

L’agricultura ecològica 
i desenvolupadora

Accés a la terra: el cas 
de Curuguaty

Mariano Castro, del Paraguai, 
té 50 anys i és president de 
la Comissió de Víctimes de 
Curuguaty, una zona en què 
famílies camperoles van ser 
desallotjades de les terres que 
ocupaven. Dels seus vuit fills, 
un va morir el dia del desallot-
jament, Adolfo, de 28 anys.

L’aposta pels productes bio 
i de comerç just ha obert els 
mercats als camperols i cam-
peroles de l’associació SOFA, 
a Sri Lanka. Produeixen te 
orgànic, espècies, anacards, 
coco i arròs que es venen en 
botigues de comerç just.

www.oxfamintermon.org/ca/que-fem/comerc-just/alimentacio/te

www.oxfamintermon.org/ca/campanyes/projectes/curuguaty?utm_
source=redirect&utm_medium=varios&utm_content=&utm_campaign=curuguaty

ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE i RECURSOS NATURALS

www.oxfamintermon.org/ca/campanyes/projectes/curuguaty?utm_source=redirect&utm_medium=varios&utm_content=&utm_campaign=curuguaty
www.oxfamintermon.org/ca/campanyes/projectes/curuguaty?utm_source=redirect&utm_medium=varios&utm_content=&utm_campaign=curuguaty
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L’agricultura ecològica 
i desenvolupadora

La desigualtat no és només 
patrimoni dels països pobres. 
Espanya, el 2013 ocupava el 
número 15 dels països amb 
més desigualtat. Avui ocupa el 
número quatre. 
(Foto d’una ciutat brasilera en 
la que conviuen luxosos edificis 
amb cabanes) 

www.oxfamintermon.org/ca/que-fem/comerc-just/alimentacio/te

Finançament al 
desenvolupament
CONTRIBuIR A REDuIR 
LA DESIGuALTAT PER POTENCIAR 
EL DESENVOLuPAMENT

Dues campanyes han centrat el nostre treball per 
denunciar i fer front a una desigualtat creixent que 
és font de pobresa. una d’elles ha estat Sí m’importa, 
finançada amb el suport de la Fundació Bill i Melinda 
Gates, que ha demostrat, utilitzant diferents àmbits 
artístics, que l’ajuda oficial al desenvolupament (AOD) 
aconsegueix resultats positius en la vida de les per-
sones. L’altra campanya, Iguals, va ser presentada 
internacionalment a Madrid i ha posat en evidència 
que la creixent acumulació de riquesa és un fre per al 
desenvolupament sostenible i per a la lluita contra la 
pobresa i l’exclusió. 
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El 30 d’octubre, la directora executiva de la 
confederació Oxfam, Winnie Byanyima, va 
presentar l’informe i la campanya Iguals: 
acabem amb la desigualtat extrema, per 
exigir compromisos polítics que frenin la 
desigualtat i promoguin el desenvolupa-
ment. Oxfam va triar Espanya com a seu 
de llançament mundial per ser un país que 
representa bé la complexitat del problema 
de la desigualtat i que posa de manifest que 
no es tracta d’una situació que afecti només 
els països del Sud. Espanya, el 2013, ocu-
pava el lloc número 15 dels països amb més 
desigualtat d’ingressos a la Unió Europea; 
avui se situa en el número quatre. 

Amb aquest llançament vam posar la desi-
gualtat en el cor del debat mediàtic i polític, 
la qual cosa es va traduir a Espanya en les 
xifres següents:

• 50 equips de voluntaris van impulsar 166 
accions de mobilització al carrer i van 
informar més de 56.000 persones. 

• Més de 25.000 persones (entre les quals 
van incloure personalitats polítiques) van 
compartir o van mostrar la seva aprovació 
a les nostres propostes a través de xarxes 
socials. 

• 750 impactes mediàtics. 

Les accions vinculades a la campanya Iguals 
van continuar al llarg dels mesos succes-
sius davant la cimera del G-20, el novembre 
de 2014; durant les setmanes prèvies a 
l’aprovació dels pressupostos generals de 
l’Estat, al desembre; davant el Fòrum Econò-
mic de Davos, al gener, moment en què vam 
llançar el nou informe Riquesa: tenir-ho tot 
i voler més, i al març, quan vam publicar La 
il·lusió fiscal sobre els paradisos fiscals en 
què inverteixen les principals empreses es-
panyoles. I hem utilitzat les dades d’aquests 
informes sobre desigualtat per incidir en els 
programes electorals dels partits polítics en 
les diferents eleccions de 2015. 

A més a més, donem suport a la realització 
d’informes adaptats a la realitat de l’Amèrica 
Llatina que es van presentar a 11 països de 
la regió. 

Madrid, llançament mundial de la campanya 
internacional ‘Iguals'

238.334 persones beneficiàries
Bolívia, Burkina Faso, Txad, Espanya, Etiòpia, Moçambic, República Dominicana i Sudan del Sud. 

Més de 55.000 persones van veure 
el nostre vídeo Hisenda no som tots 

A sota a l’esquerra, la campa-
nya Iguals, que lluita contra la 
desigualtat extrema i per una 
inversió econòmica més gran 
en el desenvolupament, va fer 
la seva presentació internaci-
onal a Espanya amb un informe 
en què exposava la realitat 
d’aquesta injustícia, cada 
vegada més estesa en països 
pobres i rics. 

Informe de la campanya 
Iguals 
www.oxfamintermon.org/
sites/default/files/docu-
mentos/files/InformeIGUA-
LES_AcabemosConlaDes-
igualdadExtrema.pdf 

Informe Tenir-ho tot 
i voler més
oxfamintermon.
s3.amazonaws.com/sites/
default/files/documentos/
files/riquezaTenerloTodo-
QuererMas190115.pdf

Informe La il·lusió fiscal  
oxfamintermon.
s3.amazonaws.com/sites/
default/files/documentos/
files/InformeLailusionFis-
cal2015.pdf  

12.273 persones han participat activament 
en la nostra campanya Iguals 

FINANÇAMENT AL DESENVOLUPAMENT

www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/InformeIGUALES_AcabemosConlaDesigualdadExtrema.pdf
www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/InformeIGUALES_AcabemosConlaDesigualdadExtrema.pdf
www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/InformeIGUALES_AcabemosConlaDesigualdadExtrema.pdf
www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/InformeIGUALES_AcabemosConlaDesigualdadExtrema.pdf
www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/InformeIGUALES_AcabemosConlaDesigualdadExtrema.pdf
oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/riquezaTenerloTodoQuererMas190115.pdf
oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/riquezaTenerloTodoQuererMas190115.pdf
oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/riquezaTenerloTodoQuererMas190115.pdf
oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/riquezaTenerloTodoQuererMas190115.pdf
oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/riquezaTenerloTodoQuererMas190115.pdf
oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/InformeLailusionFiscal2015.pdf
oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/InformeLailusionFiscal2015.pdf
oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/InformeLailusionFiscal2015.pdf
oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/InformeLailusionFiscal2015.pdf
oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/InformeLailusionFiscal2015.pdf
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El projecte Més i millor ajuda que es va 
presentar en l’exercici passat va impulsar el 
setembre del 2014 la campanya Sí m’importa 
en defensa de la política de cooperació i aju-
da oficial al desenvolupament. La campanya, 
que es va donar a conèixer públicament en la 
segona edició del Social Good Summit que es 
va celebrar a Madrid i en el qual van partici-
par 200 persones, està pensada des de la 
innovació i els nous llenguatges i vol arribar 
a la ciutadania a través de l’art, el teatre, el 
còmic i les noves tecnologies. 

Accions de Sí m’importa han estat vincula-
des a:  

• El món del còmic amb les històries de Viñe-
tas de vida narrades per Miguel Gallardo, 
Sonia Pulido, Álvaro Ortiz, Cristina Durán i 
Miguel A. Giner Bou (laGRUA), Paco Roca, 
David Rubín, Antonia Santolaya i Enrique 
Flores, que van visitar diferents projectes 
de cooperació a l’Àfrica i Llatinoamèrica. 

• L’art contemporani. Set artistes van crear 
31 peces d’art que mostren en sentit figurat 
o metafòric l’impacte de l’AOD  que es van 
exposar en dues fires. 

• El teatre, on es va plantejar un concurs 
en el qual van participar 48 companyies. 
L’obra guanyadora, Es lo que hay, es va 
estrenar l’abril de 2015. S’han fet, a més a 
més, obres de microteatre, improvisació i 
performance a diverses ciutats.

• En l’àmbit de les noves tecnologies. L’abril 
de 2014, les dades de l’AOD van mostrar 
que Espanya dedica a cooperació només 
el 0,14% de la renda nacional bruta. Per 
donar a conèixer aquesta realitat vam 
organitzar la primera trobada d’activistes 
en xarxes #DaTactic que va suposar l’acció 
col·lectiva de 60 activistes i 1.700 perfils 
online defensant la cooperació. Al març, 
vam tornar a celebrar aquesta mateixa 
trobada a Barcelona i Madrid amb motiu de 
les eleccions europees i per interpel·lar els 
candidats sobre la seva posició respecte 
al finançament al desenvolupament. En 
aquesta ocasió van ser més de 4.000 les 
persones que van participar només a través 
de Twitter i un 30% dels polítics interpel-
lats van respondre a les preguntes de la 
ciutadania.  

Però, sens dubte, una de les fites més impor-
tants de Sí m’importa ha estat la celebració 
del 20 aniversari de l’informe anual que ana-
litza l’AOD espanyola, La Realitat de l’Ajuda. 
Aquest aniversari va servir per reunir 120 
persones del sector de les ONG i de l’Adminis-
tració Pública entorn del debat sobre la coo-
peració i va ser el moment en què vam llançar 
la web de la Realitat de l’ajuda, primera web 
de transparència, visualització de dades i 
vigilància promoguda per una ONG. 

‘Sí m’importa´ la cooperació al desenvolupament 

Uns 20.800 estudiants han treballat el nostre dossier educatiu Drets molt torçats 
www.kaidara.org/es/derechos-muy-torcidos.

A dalt, un dels actes de la cam-
panya Sí m’importa en defensa 
de la política de cooperació 
i ajuda oficial al desenvolu-
pament, que va comptar amb 
el suport de la Fundació Bill i 
Melinda Gates i del món cultural 
i artístic. 

Campanya Sí m’importa 
www.oxfamintermon.org/
ca/campanas-educacion/
proyectos/mes-millor-
ajuda

La Realitat de l’Ajuda
www.realidadayuda.org/

www.oxfamintermon.org/ca/campanas-educacion/proyectos/mes-millor-ajuda
www.oxfamintermon.org/ca/campanas-educacion/proyectos/mes-millor-ajuda
www.oxfamintermon.org/ca/campanas-educacion/proyectos/mes-millor-ajuda
www.oxfamintermon.org/ca/campanas-educacion/proyectos/mes-millor-ajuda
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Les persones 
que ho fan 
possible

Les aportacions dels diferents equips 
que van participar en les dues edici-
ons del Trailwalker van suposar més 
d’un milió d’euros de donatius que 
es van dedicar a diferents accions de 
cooperació. 

24
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Les persones 
que ho fan 
possible

El nostre treball no seria possible sense el suport de la ciutadania a través de les seves 
aportacions econòmiques, de la seva implicació en les nostres campanyes i de les seves compres 
dels nostres productes de comerç just. Volem agrair a totes les persones la seva col·laboració. 

El 2014-15 van donar suport a la nostra tasca i van contribuir a canviar 
la vida de 3,8 milions de persones:  

214.139 col·laboradors econòmics  

220.291 compradors de comerç just 

50.784 activistes 

1.720 empreses i organitzacions socials 

28 administracions públiques i organitzacions internacionals

25MEMÒRIA 0XFAM INTERMÓN 2014-2015

Les persones que ens 
donen suport
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Actualment comptem amb més de 50.000 persones que 
col·laboren de manera activa en les campanyes que portem 
a terme a Espanya, la qual cosa ha suposat un increment de 
més del 20% respecte a l’exercici anterior. De les campanyes 
i accions que vam impulsar durant l’exercici passat la que va 

despertar més interès entre els nostres seguidors va ser la 
campanya Sí m’importa, en defensa de la cooperació al des-
envolupament, que va interessar al 39% dels nostres activis-
tes. En segon lloc, es van situar les informacions relatives a 
la reforma fiscal i per combatre la desigualtat a Espanya.

ActivistEs 

El nombre de ciutadans i ciutadanes actius que 
col·laboren amb nosaltres donant suport a les nostres 
campanyes s’ha incrementat en un 20%. 

El 62% de les aportacions que rebem provenen de col·labora-
dors privats i arriben fins a nosaltres a través de simples do-
natius o com a quotes periòdiques dels nostres socis i sòcies. 
També ens aporten fons empreses, 1.582 aquest últim exercici; 
centres educatius, 42, i fundacions i associacions, 96. 

Els nostres ingressos privats també poden procedir d’iniciati-
ves que promovem per a la recaptació de fons, com la proposta 
Algo más que un regalo, que permet fer regals simbòlics que en 
realitat són donatius als nostres projectes. Aquesta iniciativa 
ens va suposar uns ingressos de més de 128.000 euros. També 
comptem amb la marxa esportiva solidària Oxfam Intermón 
Trailwalker de la qual celebrem anualment dues edicions a Gi-
rona i Madrid. En aquest repte esportiu van participar l’exercici 
passat 489 equips de sis components que van col·laborar amb 
les seves inscripcions amb més d’1 milió d’euros als nostres 
programes. 

Al llarg d’aquest exercici hem obert un nou canal per aconse-
guir fons per als nostres programes, les botigues de segona 
oportunitat, on es pot trobar roba de segona mà en bones con-
dicions. Al llarg de 2014-15 vam obrir tres d’aquestes botigues 
que ens han servit per comprovar l’acceptació de la ciutadania 

d’aquesta nova forma de captació de fons i que han estat 
el primer pas per obrir noves botigues a Barcelona, Madrid i 
València. L’aportació d’aquestes botigues als nostres recursos 
ha estat simbòlica durant aquest exercici, però esperem que 
es converteixi en una important font d’ingressos durant els 
pròxims anys. 

Nombroses persones inclouen Oxfam Intermón en els seus tes-
taments a través d’herències o llegat. Gracies a elles, durant el 
passat exercici varem ingressar 462.813 euros. 

Aquests ingressos privats es complementen amb les apor-
tacions d’administracions locals, nacionals i internacionals 
així com d’organismes multilaterals. Són el 38% dels nostres 
ingressos. 

La institució pública que ens ha donat més suport ha estat la 
Unió Europea, des de les seves diferents agències. La seva 
col·laboració suposa el 51% dels nostres ingressos públics. 
Els ingressos que han aportat les diferents administracions 
espanyoles (incloent-hi el Govern) han estat del 25% dels 
nostres ingressos públics i la resta es reparteix en diferents 
organismes multilaterals. 

Col·laboradors econòmics
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Hem col·laborat amb 129 
organitzacions de productors i 
productores d’articles de comerç 
just. Els seus productes elabo-
rats seguint criteris de respecte 
a les persones i al medi ambient 
es poden trobar a les nostres 
botigues i també a bona part de 
supermercats espanyols.  

Ja comptem amb més de 20 anys d’experiència impulsant les 
organitzacions de productors i productores de comerç just. 
Per a nosaltres és una eina més de desenvolupament als pa-
ïsos del Sud. Durant l’exercici passat vam comprar productes 
a 129 organitzacions de 33 països d’Àfrica, Amèrica Llatina 
i Àsia per un valor de 2,4 milions d’euros. Això va suposar 
un increment de l’11% respecte a les compres de l’exercici 
anterior. 

Actualment, tenim 37 botigues a tot Espanya que ens 
suposen el 43% dels ingressos que obtenim amb la venda 
de productes de comerç just. També venem productes, 
principalment d’alimentació, a través de supermercats, la 
qual cosa representa el 35% dels ingressos. La resta es re-
parteixen entre compres directes d’empreses i altres canals. 
En l’exercici passat 114 empreses i organismes públics van 
adquirir productes de comerç just. 

El producte que més acceptació té és el cafè, i per això 
l’importem per un valor de 700.000 euros. El nostre cafè 
procedeix de diferents organitzacions; amb la que més 
col·laborem és la unió de cooperatives de productors i pro-
ductores ugandeses Ankole Coffee. El segon producte amb 
més acceptació és el cacau, que comprem per un valor de 
400.000 euros. 
 

Durant l’any 2014, les vendes de comerç just a Espanya van 
pujar a 33,2 milions d’euros, segons dades de l’últim informe 
El comerç just a Espanya 2014, editat per la Coordinadora 
Estatal de Comerç Just. Les vendes d’Oxfam Intermón durant 
aquest període suposen el 21,5% –més de 7 milions d’euros– 
de les vendes totals a Espanya i situen l’organització com el 
principal actor en aquest àmbit al nostre país.

Consumidors de comerç just
Distribució de les nostres vendes

Canals de distribució

Voluntariat

Personal en plantilla

Homes

Dones

Homes

Dones

Productes d’alimentació 

Productes d’artesania

Merchandising 

Cosmètica Natyr 

Botigues d’Oxfam Intermón

Supermercats

Regals d’empresa

Altres  

72%

21%

4% 3%

43%

35%

9%

13%

78%

23%

61,5%38,5%60,8%39,2%

Voluntariat

Personal en plantilla

Homes

Dones

Homes

Dones

Productes d’alimentació 

Productes d’artesania

Merchandising 

Cosmètica Natyr 

Botigues d’Oxfam Intermón

Supermercats

Regals d’empresa

Altres  

72%

21%

4% 3%

43%

35%

9%

13%

78%

23%

61,5%38,5%60,8%39,2%
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Beam Spain, SL / Fundación Esade / Asociación Slow Food / Fundación Canaria Naranjo Galván / Sociedad Estatal Correos / Fundació Jaume Espona 
/ Liquats Vegetals / WerfenLife / Transcom / Caja Granada

A més a més, han contribuït a finançar els nostres programes els afiliats de la Confederació Oxfam Alemanya, Oxfam Amèrica (EUA), Oxfam 
Austràlia, Oxfam a Bèlgica, Oxfam Canadà, Oxfam França, Oxfam Gran Bretanya, Oxfam Hong Kong, Oxfam Índia, Oxfam Irlanda, Oxfam Itàlia, 
Oxfam Japó, Oxfam Mèxic, Oxfam Nova Zelanda, Oxfam Novib (Països Baixos) i Oxfam Quebec.

Cofinançadors privats

Cofinançadors públics

Agraïments 

Generalitat Valenciana - Direcció General d’Integració i Cooperació - Conselleria de Benestar Social / Diputación de Córdoba-Oficina de Cooperación 
Internacional al Desarrollo / Bureau of Population, Refugeesand Migration (BPRM) / Humanitarian Innovation Fund (HIF) / Food and Agriculture 
Organization / Gobierno de Navarra- Departamento de Bienestar, Deporte y Juventud- Dirección General y Secretaria Técnica de Bienestar / 
Ajuntament de Lleida / Ayuntamiento de Málaga-Área de Bienestar Social / Ajuntament de Tarragona-Consellería de Serveis Socials / Chistian Aid 
/ Colectiva Mujer y Salud / AIRTEL Burkina Faso / Banque Regionale de Solidarite du Burkina Faso / Ambassade de la République de Chine(Taiwan) 
/ Govern d’Andorra-Ministeri d’Afers Exteriors / Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola FIDA / Comunidad Autónoma de Madrid-Consejería 
de Inmigración y Cooperación-Agencia Regional para la Inmigración.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL NATIONAL 
POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE
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Som una fundació privada, independent i sense ànim de 
lucre regida per un Patronat. La nostra seu social es troba 
a Espanya però tenim 16 oficines a diferents països. El 
nostre equip està format per 2.907 persones, el 60,8% de 
les quals són voluntaris i voluntàries que de manera estable 
col·laboren amb nosaltres. 

Formem part de la confederació Oxfam, integrada per 
17 afiliats i que desenvolupa tasques de cooperació en 
més de 90 països. Junts treballem directament amb les 
comunitats empobrides i alhora mirem d’influir en els qui 
ostenten el poder a fi de garantir que les persones que viuen 
en la pobresa puguin millorar les seves vides i mitjans de 
subsistència i intervinguin en les decisions que els afecten. 

Som presents a 43 ciutats d’Espanya. La nostra seu social és 
a Barcelona i també comptem amb oficines a Bilbao, Madrid, 

Sevilla i València. El nostre equip de persones voluntàries 
gestiona directament 38 comitès, 37 botigues de comerç 
just i sis botigues de segona oportunitat. 

A través dels comitès i les 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 al nostre 
treball, 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 efectuar 
tota aquesta tasca de sensibilització i incidència l’ofereix el 
nostre equip d’investigació, els estudis del qual avalen les 
nostres propostes.

Les persones que formen 
l’organització

Els òrgans de govern de la nostra institució
El Patronat 

El Patronat està format per 
12 professionals indepen-
dents vinculats al món 
acadèmic, empresarial i de 
la solidaritat.  

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

El ple del Patronat es 
reuneix juntament amb la 
Direcció General quatre 
vegades l’any, encara que 
poden ser convocades reu-
nions extraordinàries. 

President: 
Xavier Torra 
Empresari del sector del 
material elèctric vinculat 
a projectes de coopera-
ció 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 au-
ditoria d’organitzacions 
socials
Des de l’octubre de 2006

Vocals:

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

Graciela Amo
Experta en màrqueting i 
comunicació, col·labora 
estretament amb orga-
nitzacions socials.
Des del setembre de 2012

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

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

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

Daniel Izuzquiza 
Regalado, S.J.
Director d’EntreParénte-
sis, 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 Univer-
sitari Loyola de Madrid. 
Des del juliol de 2014

Lluís Magriñá 
Veciana, S.J.
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

membres del Patronat (A 1 de novembre de 2015) Membres 
del Consell 
de Direcció (A 1 de 
novembre de 2015)

José María Vera 
Director general

Pilar Orenes 
Directora adjunta i de 
Persones i Organització 

Jaime Atienza 
Director de Campanyes 
i Ciutadania

Xavier Palau 
Director de Cooperació 
Internacional

Consuelo López 
Zuriaga
Directora de 
Comunicació 

Marc Pintor 
Director de Finances  

Rafael Sanchís 
Director de Màrqueting 
i Desenvolupament 
Comercial



El personal en plantilla i el voluntariat són el principal actiu 
de l’organització. Ambdós participen coordinadament en la 
definició i difusió de les nostres activitats. Per això, l’orga-
nització 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. 

2.933 persones 
integren l’equip 
d’Oxfam Intermón

VOLUNTARIAT

Actualment comptem amb 1.769 persones voluntàries a 
Espanya, la qual cosa suposa el 60,8% del total del nostre 
equip i més del 85% si parlem només de les persones que 
treballen per a l’organització a Espanya. Els nostres volunta-
ris i voluntàries tenen una ràtio de permanència en la nostra 
organització de 3,7 anys. 

Al llarg de l’exercici 2014-15 hem treballat per aclarir el rol del 
voluntariat dins l’organització a través de l’elaboració d’una 
estratègia i una política pròpies. A més a més, hem aprofundit 
en un pla de formació que inclou un curs d’acollida que han 
fet 688 persones i formació en lideratge, en què han participat 
36 persones que, des del seu rol de voluntaris i voluntàries, 
coordinen altres persones de l’organització. 
 

Voluntariat 

Activitats dels equips de voluntariat 

Botigues de comerç just 61%
Botigues de segona oportunitat 5%
Mobilització social 18%
Administració 3%
Captació de fons 2%
Comunicació 1%
Educació 3%
Recursos humans 5%
Voluntariat en països 1%

Altres 1%

De manera puntual, per donar suport a l’organització de 
l’Oxfam Intermón Trailwalker, comptem amb la col·laboració 
de 603 voluntaris i voluntàries. 

www.oxfamintermon.org/ca/que-pots-fer-tu/uneix-
te-lequip/fes-voluntariat

equip

SEU SOCIAL

BARCELONA 
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 641 - 08010

SEuS TERRITORIALS

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, 1r,
oficina 6 - 41001

VALÈNCIA
Marqués de Dos Aguas, 
5 - 46002

BOTIGUES CJ I COMITÈS

ANDALUSIA 
CÒRDOVA. 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         

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

BALEARS 
PALMA DE MALLORCA. 
C/ Argentería, 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
CUENCA. Pl. Edif. Mercado, 
3r dreta, 12

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

CATALUNYA 
BARCELONA. Gran de 
Gràcia, 156
GIRONA. Hotel Entitats 
de Girona. C/Rutlla, 22, 
despatx 10 
LLEIDA. Comtes d’Urgell,1
SANT CUGAT. Orient, 31
SABADELL. Sant Pere, 51   
TERRASSA. Passeig Comte 
d’Egara, 2-4          
TARRAGONA. Emperador 
August, 18    
VILANOVA I LA GELTRÚ. 
Plaça dels Cotxes, 3

PAÍS VALENCIÀ 
CASTELLÓ. C/ Guitarrista 
Tárrega, 20 
ALACANT. C/ del Teatro, 48
ELX. C/ Vicente Blasco 
Ibañez, 35   
GANDIA. C/ San Francisco 
de Borja, 71   

MÚRCIA
MURCIA. C/Echegaray , 4  
(pl. Romea, al costat de
l’església de Sto. Domingo)

EXTREMADURA 
BADAJOZ. C/ Alconchel, 3

GALÍCIA 
LA CORUNYA. C/ Sta. 
Catalina, 16-20, 1ºB
SANTIAGO DE 
COMPOSTEL·LA. 
Rúa da Rosa, 36
VIGO. Rúa Triunfo, 4

LA RIOJA 
LOGRONYO. C/ Juan XXIII, 7 

MADRID 
MADRID. C/ Alberto 
Aguilera 15  
MADRID. Goya, 68

NAVARRA 
PAMPLONA. C/ San Blas 
2, baixos

PAÍS BASC 
BILBAO. Colón de 
Larreategui, 12 
DONOSTIA. C/San 
Francisco, 22 (Gros)
VITÒRIA-GASTEIZ 
cvitoria@oxfamintermon.
org / 94 416 00 00

BOTIGUES DE SEGONA 
OPORTUNITAT

BARCELONA
Viladomat, 43
Provença, 478
Puig Marti, 28 local b 1

VALÈNCIA 
San Vicente, 106
Literato Azorín, 16 b

MADRID
Paseo de las Delicias, 138

CONTACTA’NS   902 330 331 / 933 780 165    info@OxfamIntermon.org

a ESPAnyA
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Voluntariado

Personal en plantilla

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Productos de alimentación

Productos de artesanía

Merchadising 

Cosmética Natyr

Tiendas de Oxfam Intermón

Supermercados

Regalos de empresa

Otros

72%

21%

4% 3%

43%

35%

9%

13%

78%

23%

61,5%38,5%60,8%39,2%
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www.oxfamintermon.org/ca/que-pots-fer-tu/uneix-te-lequip/fes-voluntariat
www.oxfamintermon.org/ca/que-pots-fer-tu/uneix-te-lequip/fes-voluntariat
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Personal en plantilla 

1.164 persones treballant en diferents països (91 cooperants 
expatriats).
– 671 persones treballant en acció humanitària
– 183 persones treballant en programes de desenvolupament 
310 persones contractades a Espanya. 

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. 

Personal 
contractat

Ubicació de l’equip contractat d’Oxfam Intermón

Responsabilitats i obligacions de l’equip 

A Oxfam Intermón, ens regim per una Política de responsabi-
litat social organitzativa que reflecteix el nostre compromís 
amb l’eficiència, el rigor, el control i l’optimització en la ges-
tió 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. 
 
A més a més, comptem amb un marc ètic que regeix el com-
portament 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 la corrupció.

BolÍvia
Director: Carlos Aguilar 
Av. Hernando Siles, nº 5826
entre calles 12 y 13 – Barrio 
Obrajes
LA PAZ
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: Pilar Duart
Quartiet INNS. Avenue de 
la Culture nº 04 - BP 7386 
BUJUMBURA
Tel. 00 257-22-25-7230

ColÒmbia
Director: Alejandro Matos
Carrer 36, núm. 16-20. Barrio 
Teusaquillo 
BOGOTÁ
Tel. 310 878 1919

EtiÒpIa
Directora asociada: Imma 
Guixe (Fernando Contreras 
temporalmente)
Kirkos Sub City Kebele 02/03. 
House n. 360. Chilalo Building. 
PO Box 933/1110 
ADDIS ABEBA
Tel. +(251) 114168383
+(251) 924405970

Guatemala
Directora: Ana María Martínez 
Oficina d’Oxfam, 15. 
Calle 1-95  zona 10, 
GUATEMALA CITY 
Tel. 502 2205-5250 

Haití
Director: Raul del Río
Perlerin 2A, #3, Route 
de Kenskoff  (Pétionville)   
PORT-AU-PRINCE
Tel. 509 37019321

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

MauritÀnia
Director: Roger Aube
Ilot C, nº 450 ZRC
BP 1301. NOUAKCHOTT
Tel. +222 45 24 48 08

Nicaragua
Directora: Ana María Martínez
Seu Central - Residencial 
Bolonia, de l’entrada de 
l’Hospital Militar, 1C. Al lago, 1C. 
Abajo, 1C. Al Sur. MANAGUA 
Tel. 505 2264 3432 

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

Perú
Director: Frank Boeren
Diego Ferré (altura Cuadra, 12 
de Av. Larco)
Miraflores
LIMA 18
Tel. 511 2423659

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

República Dominicana
Directora: Rosa Maria Cañete
C/ Josefa Perdomo, 160, 
cantonada Hermanos Deligne, 
Gazcue, Distrito Nacional, 
CP 10205
SANTO DOMINGO
Tel. 809 682 5002

SudAn del Sur
Director: Amandine Desaunay
Tong Ping | Next to Regency 
Hotel
JUBA
Tel. +211 922 202 469
+211 912 942 116
+8821667490938

TXAD
Director: Mamadou Ciré Diallo
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 
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Àfrica 
59,6%

Espanya 
27%

Amèrica Llatina 
13,4%
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Per a Maïmouna Souleymane Haddo la vida ha canviat 
des que té un pou a prop de casa. Abans, aquesta dona 
txadiana de 48 anys havia de fer dos viatges al dia 
per anar a buscar aigua per beure, cuinar, rentar-se… 
Aquesta tasca li ocupava tant de temps que amb prou 
feines podia treballar i tenia por quan havia de tornar a 
casa al capvespre. 
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L’exercici 2014-15 es tanca amb un resultat comptable 
positiu d’1,4 milions d’euros que ha estat destinat en la 
seva totalitat a reforçar les reserves de la Fundació, la 
qual cosa permet millorar la nostra solvència i liquiditat.

Els ingressos privats que hem executat durant l’exercici 
augmenten lleugerament respecte a l’anterior. Cal desta-
car l’augment dels ingressos procedents de la captació de 
socis i sòcies. Les principals emergències per a les quals 
hem captat fons han estat per a les crisis del Sudan del 
Sud, per combatre l’Ebola a l’Àfrica i per nodrir el nostre 
fons davant possibles emergències. 

El finançament públic executat s’ha incrementat de mane-
ra significativa, en més d’un 20%. Continuem treballant per 
diversificar l’origen d’aquest tipus d’ingressos, incorpo-
rant-hi nous finançadors públics internacionals. Durant 

l’exercici hem signat nous convenis de col·laboració amb 
l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament (AECID) per una quantitat que supera 
els 10 milions d’euros, a executar al llarg dels propers 
exercicis.

Hem destinat 6 milions d’euros més a les nostres activitats 
missionals que en l’exercici anterior. L’augment se centra 
en les respostes humanitàries, especialment al Txad, per 
atendre població refugiada i desplaçada del conflicte de la 
República Centreafricana, i al Sudan del Sud, per respon-
dre a la crisi alimentària. Les nostres despeses d’admi-
nistració i captació de fons s’han reduït percentualment, 
seguint la línia d’anys anteriors. 

MARC PINTOR
Director de Finances

Anàlisi de les xifres

PrivaTs 50.942.797 €

Socis i donants (particulars i institucions) 32.289.899 €

Emergències 2.338.795 €

Herències i llegats 462.813 €

Vendes de comerç just i editorial   5.583.004 €

Oxfam 5.577.531 €

Altres ingressos  4.690.755 €

LES NOSTRES COMPTES
Tancament de l’exercici 2014-15

Públics  31.379.236 €

Govern espanyol 3.804.715 €

unió Europea 16.049.458 €

Administracions autonòmiques i locals 4.292.163 €

Organismes multilaterals 7.218.680 €

Govern d’Andorra 14.219 €

TOTAL INGRESSOS 82.322.033 €

RESULTAT  1.364.270 €

Les xifres corresponen al període entre l’1 d’abril de 2014 i el 31 març 2015 .

TOTAL DESPESES 80.957.763 €

INGRESSOS

ProgramEs d’actuació 68.352.233 €

Cooperació internacional  54.904.601 €

- Desenvolupament  38.700.712 €
- Humanitària  16.203.889 €

Campanyes de sensibilització  7.628.162 €

Comerç just i editorial  5.819.470 €

Administració i captació de fons 12.605.530 €

Administració 4.242.602 €

Captació de fons  8.362.928 €

DESPESES

Informe 
de resultats
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Govern espanyol   
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Administracions autonòmiques,
locals i altres
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Socis i donants  

Emergències 

Herències i llegats 
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Finançament al desenvolupament 
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63,4%

47%

24%
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Com obtenim els nostres ingressos  Com distribuïm els nostres fons

5 principals subvencions concedides 
durant l’exercici

El nostre treball està sotmès a controls regulars. 
Per començar, com a fundació amb seu social a 
Barcelona, retem comptes davant el Protectorat de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya. A més a 
més, ens sotmetem a una auditoria externa anual, 
efectuada per Alkain y Riba Auditores (les primeres 
pàgines de l  qual publiquem aquí i que es pot consul-
tar íntegrament al nostre web).

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 
Espanyola de la Cooperació Internacional per al Desen-
volupament. 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 Des-
envolupament 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 http://webtranspa-
rencia.coordinadoraongd.org/. 

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 codis 
que ens obliguen a treballar amb eficàcia i eficiència per assolir la nostra missió, a oferir 
comptes clars i a aconseguir el màxim impacte perquè totes les persones puguin exercir els 
seus drets i gaudir d’una vida digna.

GARANTIES DE TRANSPARÈNCIA I BONES PRÀCTIQUES

Privats: 62%
Públics: 38%

Administració i captació de fons: 15,5%
Programes d’actuació: 84,5%

unió Europea 12.491.000
Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament (AECID)  10.334.000
Christian AID 2.123.000
Direction Développement et Coopération
(cooperació Suïssa)  1.958.000
Govern basc 1.874.000
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Com distribuïm els nostres fons

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 seus altres 16 membres. A més a més, 
formem part de diverses aliances. Som membres fundadors 
de la Coordinadora Espanyola d’Organitzacions no Governa-
mentals 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 hem signat l’FPA (Acord Marc de Col·laboració, en 
les seves sigles en anglès), que defineix els rols i responsa-
bilitats en la implementació de les operacions humanitàries 
finançades per aquest organisme. A més a més, formem 
part del consorci People In AID l’objectiu del qual és enfortir 
l’eficàcia organitzacional del sector humanitari.

Respecte al comerç just, formem part de la Coordinadora Es-
tatal de Comerç Just, de l’Associació Europea de Comerç Just 
(EFTA) i de l’Organització Mundial de Comerç Just (WFTO). A 
més a més, som socis fundadors de Fairtrade España (segell 
de Comerç Just).

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

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

• Codi de conducta relatiu a l’auxili en casos de desastre per 
al Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna 
Vermella i les ONG;

• Contracte humanitari d’Oxfam Internacional; 

• Carta humanitària del Projecte Esfera;

• Carta de responsabilitats de les ONG internacionals, assu-
mida 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. 

Actuem en aliances

El 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 al 
si del Patronat. De manera constant analitzem la informació econòmica financera i seguim i avaluem el correcte ús dels 
recursos alhora que prenem les mesures correctores necessàries. A més a més, fa cinc 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 banda 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 esta-
bleix 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 
controla a través d’un sistema d’avaluació regular.

CONTROL FINANCER INTERN
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COM HI POTS COL·LABORAR

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

Fes un donatiu
www.OxfamIntermon.org/donatiu

Difon les nostres campanyes
www.OxfamIntermon.org/campanyes

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

Compra comerç just a les nostres botigues o a
www.tiendaOxfamIntermon.org

Financia 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
www.OxfamIntermon.org/trailwalker

Regala Algo más que un regalo
www.OxfamIntermon.org/algomasqueunregalo

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 a
www.soyactivista.org
www.facebook.com/SoyActivista
www.twitter.com/SoyActivista

902 330 331
OxfamIntermon.org


