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MOLT RECORREGUT, 
MOLT PER RECÓRRER

QUI SOM?
Som persones compromeses, cooperants, 
productores de cafè, expertes en política, 
activistes, donants, voluntàries, caminants, 
defensores dels drets de les dones, 
enginyeres hídriques i molt més.

Volem viure en un món on totes les persones 
tinguem oportunitats i puguem gaudir dels 
nostres drets. Per això treballem cada dia per 
reduir les desigualtats socials i econòmiques 
que perpetuen la pobresa.

Som 1.705 persones voluntàries de manera 
estable i 1.230 persones contractades (el 60% 
a diferents països on actuem directament, el 
33% a Espanya i el 7% persones expatriades).

VALORS
La integritat és al cor del nostre treball i és part de la nostra cultura com a organització. Apliquem 
en el nostre dia a dia els mateixos valors que volem veure en les persones amb què treballem i en 
les quals pretenem influir. Els concretem en tres:

APODERAMENT TRANSPARÈNCIA INCLUSIÓ

PATRONAT 
President: Ignasi Carreras
Vicepresidenta: Graciela Amo
Secretari: Jaume Flaquer
Tresorera: Anna Xicoy
Vocals: Liliana Arroyo, Consuelo Crespo, 
Almudena Egea, Sylvia Koniecki, Lluís Magriñá, 
Laura Ruiz, Josep Santacreu, Juan José 
Tomillo.

CONSELL DE DIRECCIÓ
Chema Vera, director general
Pilar Orenes, directora adjunta
Marcela Ospina, directora de Public Engagement
Xavier Palau, director de Cooperació 
Internacional
Enrique Maruri, director de Campanyes i 
Ciutadania
Gisela Genebat, directora de Màrqueting i 
Desenvolupament Comercial
Laura Hurtado, directora de Comunicació
Marc Pintor, director de Finances

La nostra seu social és a Barcelona i disposem 
d’oficines a Bilbao, Madrid, Sevilla i València, 
així com a 13 països. També tenim equips 
d’acció ciutadana a 42 poblacions d’Espanya, 
33 botigues de comerç just i 8 de Segona 
Oportunitat. Des de qualsevol punt, perseguim 
un futur sense desigualtat, sense fam, 
sense set, sense discriminació; amb equitat, 
aliments, aigua i justícia per a tothom.
Formem part de la confederació Oxfam des 
de 1997, actualment constituïda per 19 
organitzacions afiliades. Juntes treballem 
a 90 països. Entre totes, aquest any hem 
aconseguit que 22,3 milions de persones 
tinguin una vida millor.

Cada any, el moment de retre comptes 
és una fita en el camí. Ens apropem, amb 
informació transparent i actualitzada, a 
totes les persones que fan possible el nostre 
treball per un món sense pobresa. Amb 
dades contrastables, valorem la història d’un 
any ple de rostres, de persones valuoses 
que, amb la seva energia i el seu compromís, 
a molts llocs del món, comparteixen el 
nostre camí. I podem dedicar temps a 
trobar-nos personalment amb les nostres 
col·laboradores i col·laboradors, i a escoltar 
les seves preguntes i suggeriments. Un 
moment valuós que ens ajuda a millorar.

I això és especialment necessari quan 
s’ha conegut públicament una situació 
intolerable que va passar anys enrere en 
un dels equips d’Oxfam Regne Unit a Haití. 
Un cas que lamentem, que ens fa mal, i que 
ens ha impulsat a redoblar els esforços per 
garantir un entorn segur d’actuació per a 
totes les persones amb les quals treballem. 
I concentrar-nos en el nostre objectiu de 
construir un futur sense pobresa, que en cap 
moment hem abandonat.

Sentim intensament la satisfacció de fer un 
cop d’ull a alguns dels valuosos assoliments 
aquest any. Un dels més importants és 

salvar vides al Iemen, on hem atès gairebé 
3 milions de persones víctimes de la guerra, 
i pressionar internacionalment perquè 
aquella guerra s’acabi. O donar suport amb 
tecnologia a 1.200 productores de la zona 
del Sahel periòdicament afectada per les 
sequeres: això ha permès una gestió eficient 
dels magatzems de cereals i que milers de 
persones puguin accedir als aliments que 
necessiten en períodes d’escassetat.

Al nostre país, en l’àmbit dels drets de les 
dones, hem col·laborat activament perquè 
més de 8 mil empleades domèstiques 
millorin les seves condicions laborals al 
País Basc. I a la República Dominicana, hem 
contribuït a la iniciativa per incrementar l’1% 
del pressupost en habitatge perquè arribi a 
la cambra legislativa. Un pas per garantir una 
vida més digna a les poblacions més pobres, 
les més vulnerables davant de ciclons i 
huracans recurrents.

Grans i petites fites que ens convencen 
que construir un futur sense pobresa és un 
camí imprescindible, i en el qual cada any 
avancem, perquè encara ens queda molt 
camí per recórrer. Amb tantes persones com 
ens donen suport, és un camí possible i 
il·lusionant.

José María Vera
Director general
d’ Oxfam Intermón
@Chema_Vera
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d’endimoniats sistemes legals concebuts per 
expulsar, i no per acollir.

Som allà quan la sequera, els huracans o 
terratrèmols ho arrasen tot, però també abans 
que arribin els pròxims, perquè la població 
millori la seva capacitat per resistir-los i per 
recuperar-se després del seu pas. Treballem, 
sempre que podem, amb les organitzacions i 
líders locals, buscant la seva autonomia i el 
reforç de les seves capacitats.

A Espanya, el 2017 va ser un any de 
mobilitzacions per exigir al Govern que complís 
el seu compromís d’acollida de persones 
refugiades. Ho vam reclamar juntament amb 
376 organitzacions més sota la plataforma 
“Veniu Ja” i també denunciant l’executiu davant 
la UE pel seu incompliment, amb el suport de 
més de 15.000 signatures.

L’acció humanitària salva vides. Els desastres 
mal anomenats d’origen “natural” i els 
conflictes són la causa de la majoria de les 
crisis humanitàries, que es tradueixen en 
patiment de milions de persones que sovint es 
veuen obligades a deixar casa seva, amb tot el 
que això implica.

Som en camps de persones refugiades o 
desplaçades, proveint d’aigua, sanejament i 
aliments. Donem suport a les poblacions que a 
localitats del Txad, la República Centreafricana 
o Uganda reben els que fugen. Alcem la veu 
davant d’organismes internacionals, autoritats 
locals i governs nacionals per fer denúncies, 
com ara la venda d’armes espanyoles a 
l’Aràbia Saudita que poden acabar sent usades 
contra la població civil al Iemen, o l’existència QU
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ASSEGUREM 
ALIMENTS I 
TREBALL DIGNE 
L’agricultura i el sector agroalimentari continuen 
sent essencials per als mitjans de vida de més de 
3.000 milions de persones. El desenvolupament 
econòmic inclusiu d’aquests sectors és clau 
per a la seguretat alimentària i nutricional, la 
reducció de la pobresa i la desigualtat, així com la 
construcció de resiliència. 

Creiem que no hi ha desastres “naturals”, els 
desastres són conseqüència de la mala gestió 
dels riscos i de la vulnerabilitat. El problema és 
recurrent, però té una solució que és estructural, 
sistèmica, d’acció comuna i coordinada.

Sabem que la fam i els desastres que afecten 
els mitjans de vida de bilions de persones són 
evitables i que depenen de la voluntat política 
dels nostres governants. No és una fatalitat, 
necessita creativitat, aliances, atenció i 
inversió real. Per aconseguir-ho, posem el focus 
en tres grans àrees de treball: agricultura i 
sistema alimentari, prevenció i gestió de crisis 

alimentàries i el desafiament de normes socials 
rígides que perpetuen la pobresa.

A més, a través del programa Empreses 
que canvien vides, promovem la creació i el 
desenvolupament de petites i mitjanes empreses 
sostenibles a Bolívia, el Paraguai i Burkina Faso 
formades per més de 2.000 persones, les quals 
dotem dels recursos necessaris per emprendre un 
negoci amb èxit.

El comerç just també genera oportunitats de 
desenvolupament per a moltes comunitats i és 
una de les nostres grans apostes. Del total de 
vendes de comerç just a Espanya el 2017, el 
24,5% van ser de productes d’Oxfam Intermón. En 
aquest exercici, hem fet compres per 2,62 milions 
d’euros a 127 grups de productors de 47 països, 
gràcies al fet que més de 260.000 persones han 
optat pels nostres productes de comerç just (un 
15% més que en l’exercici anterior). 

Sahel: 1.200 productors de cereals 
gestionen els seus magatzems gràcies 
a la tecnologia
Gràcies a les noves tecnologies i la connexió 
3G (cada vegada més disponible al Sahel), hem 
instal·lat un sistema de gestió dels magatzems 
de cereals (sorgo, mill i blat de moro) per a 1.200 
grups de productors i productores a Mali, Níger, 
Burkina Faso i el Txad. Amb això, hem millorat 
el dia a dia de centenars de milers de persones 
que ara poden tenir aliments en períodes 
d’escassetat, vendre els seus cereals a millor 
preu i accedir a crèdits. 

CONTRIBUCIÓ D’OXFAM INTERMÓN

PERSONES BENEFICIÀRIES PROGRAMES
3,2MILLONES

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

CONTRIBUCIÓ D’OXFAM INTERMÓN

50%
DONESPERSONES BENEFICIÀRIES 

23   
PROGRAMES

535MIL

PROPORCIONEM 
AIGUA PER SALVAR 
VIDES

GRÈCIA: TORNEM LA DIGNITAT A PERSONES 
REFUGIADES I MIGRANTS
Treballem amb persones refugiades, desplaçades o 
migrants a l’Àsia, Àfrica, Amèrica i Europa. A Grècia, donem 
suport legal a les persones que busquen asil a través de 
diferents organitzacions. Una d’elles és Advocats Europeus 
a Lesbos, de la qual Oxfam és el principal finançador i que 
ajuda persones de Síria, l’Iraq, l’Afganistan o el Congo a 
navegar pel laberint legal en què es troben quan arriben a 
aquella illa, sense recursos ni força després d’experiències 
traumàtiques i llargues travessies. Fruit de l’acció 
col·lectiva, hem aconseguit el compromís del Govern grec 
de reubicar més de 2.000 persones des de les illes gregues 
a la península, i des de 2015, hem assistit 248.000 persones 
a Grècia, Itàlia i els Balcans.

20   56%
DONES
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7

Estats Units

Perú

EQUADOR

Guatemala

Nicaragua

Costa Rica

xile

Bolívia

BRASIL

mèxic

canadà 

Colòmbia

El Salvador

PARAGUAi

CUBA

BURUNDI

Egipte

Etiòpia

MOÇAMBIC

SUDaN DEL SUd

Kenya

TANZÀNIA

BURKINA FASO
Senegal

MARROC
Tunísia

Sàhara occidental

MAURITÀNIA

UGANDA
LIBÈRIA

Sierra Leone

COSTA D'IVORI GHANA
Benín

SUD-ÀFRICA

íNDIA

TAILÀNDIA

SRI LANKA

Bangladesh

xina

NEPAL

INDONÈSIA

LÍBAN 

REPÚBLICA 
DOMINICANA

HAITÍ

Camerun 

Timor 
Oriental 

Somàlia

Sudan

Malawi

REPÚBLICA CENTReAFRICANA

espanya

níger

Nigèria

MALI

SÃO tomé

txad

Ter. PALESTINS (Gaza)
Jordània 

Turquia 

ARGENTINA

uruguai

hondures iemen

MAURICI

madagascar

Papua Nova 
Guinea 

Illes Salomó 

VIETNAM

SíRIA 

Iraq

itàlia

alemanya

suècia

irlanda
gran Bretanya

Bèlgica
frança

grècia
Afganistan
Tadjikistan

CAMBODJA

hong kong

corea del nord

MONGÒLIA

Laos 

rússia

Myanmar 

filipines 

Pakistan 

r. D. DEL Congo Rwanda

Fiji 

Vanuatu  

Zàmbia

ZIMBÀBUE

austràlia 

Nova Zelanda 

països baixos
quebec

DINAMARCA

ON TREBALLEM?

programes d’oxfam intermón
per àrea geogràficaÀFRICA 

AUSTRAL
ÀFRICA 

DE L’EST
ÀFRICA 

DE L’OEST 

MAGRIB I 
PRÒXIM 
ORIENT

AMÈRICA LLATINA 
I CARIB ÀSIA OCEANIA AMÈRICA DEL NORD, 

EUROPA I ALTRES 

CONTRIBUCIÓ D’OXFAM INTERMÓN
4 milions de persones beneficiàries a: 1,36 1,20 0,01 1,49 0,01
% dones 52% 50% 51% 61% 40%
Impulsem 58 programes* a: 3 14 4 35 1 1
Donem suport a 338 organitzacions sòcies a: 0 5 85 20 226 1 0 1
Comprem a 127 organitzacions de comerç just a: 8 10 6 1 53 49 0 0

 

Salvar vidas 
Aliment i treball digne
Drets de les dones 
Reduir la desigualtat

Comerç just

 

19 afiliats d’Oxfam

Des d’Oxfam Intermón treballem
en les causes de:

I AMB ORGANITZACIONS DE:      

60%29%

7%

2% 2%

Europa
Àfrica de l’Oest
Àsia

Amèrica Llatina
Magrib

* Un programa agrupa diversos projectes orientats amb una mateixa estratègia, pot respondre a més d’una temàtica i dur-se a 
terme en més d’un país.



98

Des d’Oxfam Intermón considerem fonamental 
treballar per reduir les desigualtats, apostant 
per redistribuir el poder i la riquesa com a vies 
per a la disminució sostinguda de la pobresa. Per 
a això, hem d’afrontar un conjunt de creences 
preestablertes sobre la desigualtat, sobre la 
seva irreversibilitat, naturalitat i sobre els seus 
suposats efectes positius. A Oxfam pensem que 
la desigualtat extrema és perniciosa, evitable i 
fruit de decisions polítiques que volem revertir.

En aquest àmbit, treballem a 13 països tant 
d’Àfrica com d’Amèrica Llatina. A la República 
Dominicana es va aconseguir promoure una 
esmena per a l’increment de fins a l’1% de la 
despesa pública en habitatge. El Salvador es 
va convertir en el primer país del món a prohibir 
la mineria metàl·lica a cel obert, subterrània 
i artesanal, resultat de deu anys de treball de 
diferents organitzacions, entre les quals Oxfam 
ha tingut un paper clau.
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DEFENSEM 
ELS DRETS DE 
LES DONES 
La major part de les persones que viuen en 
situació de pobresa són dones i nenes. Tot 
i que constitueixen el 50% de la població 
mundial, tenen menys accés a tota mena de 
recursos (educació, feina, terra o participació 
política) i, pel simple fet de ser dones, pateixen 
discriminació i violència.

Posar fi a la desigualtat de gènere és fonamental 
si volem construir un món sense pobresa. Per 
aquest motiu, des de fa més de 30 anys treballem 
al costat d’organitzacions locals i feministes 
perquè les dones puguin exercir els seus drets 
i viure lliures de tota mena de violència. Lluitar 
contra les violències és el principal focus del 
nostre treball.

En l’àmbit internacional, vam seguir impulsant 
la campanya Prou!, amb l’objectiu de visibilitzar 
i denunciar la violència masclista a l’Amèrica 
Llatina i el Magrib. En un any d’explosió 

reivindicativa (#MeToo, 8 de març), a Espanya 
vam condemnar qualsevol tipus de violència i 
discriminació contra les dones amb la campanya 
#EmNegoA, a la qual es van sumar més de 17.000 
persones, entre elles més de 40 personalitats del 
món de la cultura que ens van ajudar a convertir-
la en una acció viral.

També vam donar suport a les dones perquè 
puguin accedir a llocs de treball justos i 
salaris equitatius, a més de promoure la 
seva participació política per influir en lleis 
i pràctiques culturals que els permetin ser 
ciutadanes de ple dret.

GUIPÚSCOA: MÉS DE 8.000 EMPLEADES 
DOMÈSTIQUES MILLOREN ELS SEUS DRETS 
LABORALS
Malen Etxea, organització a la qual donem suport, 
va aconseguir aquest any el que semblava 
impossible: millorar les condicions laborals de 
més de 8.000 dones treballadores de la llar a 
Guipúscoa. La decisió del Govern Basc d’exigir 
un curs de 200 hores per obtenir el títol d’auxiliar 
d’atenció domiciliària anorreava les possibilitats 
laborals de milers de dones que no disposen de 
temps lliure i que, per tant, quedaven fora de la 
professionalització del sector. Malen Etxea va 
interposar més de 900 al·legacions en temps 
rècord i el Govern va fer marxa enrere, reconeixent 
de facto la professionalització de 8.500 dones 
que ja estan treballant en atenció sociosanitària 
a domicili.

CONTRIBUCIÓ D’OXFAM INTERMÓN

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

CONTRIBUCIÓ D’OXFAM INTERMÓN

REDUÏM LA 
DESIGUALTAT 

La República Dominicana: 
Increment de la despesa 
pública en habitatge
El 71% de la població a la República 
Dominicana no té un habitatge 
digne i viu exposada als fenòmens 
naturals. Per causes com aquesta, 
vam promoure la campanya 
Canviem prioritats per demanar al 
Govern de la República Dominicana 
que destini l’1% del producte 
interior brut (PIB) a la construcció 
d’habitatge digne i accessible. 
Gràcies a la mobilització es 
va aconseguir que un grup de 
diputats i diputades presentés una 
esmena al pressupost nacional per 
incrementar fins a l’1% la despesa 
pública en habitatge.

PERSONES BENEFICIÀRIES
13

PROGRAMES
65MIL

A l’Àfrica, hem avançat en l’accés equitatiu i el 
control sobre recursos productius. Per exemple, 
a Mauritània, l’Estat concedirà un 8% de 
terres preparades per al seu ús a cooperatives 
agrícoles de dones a Bogué (al sud del país), i 
a Burkina Faso, vam obtenir el compromís del 
president per a la concessió a dones del 30% 
de les terres per a l’explotació agrícola.

Continuem advocant per sistemes fiscals 
justos, transparents, equitatius i lliures de 
paradisos fiscals: a Europa, hem aconseguit 
influir en la nova Llista negra de paradisos 
fiscals de la UE. Per aquesta contribució i la 
nostra tasca de denúncia, Oxfam va ser triada 
la institució europea de l’any pels seguidors 
d’Euronews. A Espanya, deu municipis, una 
Diputació i tres comunitats autònomes s’han 
sumat a la iniciativa de Territoris lliures de 
paradisos fiscals.

PERSONES BENEFICIÀRIES
20   
PROGRAMES

259MIL

75%
DONES

49%
DONES
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Gràcies a la passió i el compromís de milers de persones, avancem en la 
construcció d’un món sense pobresa. Totes i cada una d’elles confien, donen 
suport i fan possible el camí.

El meu pare és soci d’Oxfam Intermón 
des de fa més de 14 anys. Va participar 
en un viatge de col·laboradors a Bolívia 
i jo l’hi vaig acompanyar. Vaig poder 
comprovar com treballa l’organització 
amb projectes en contra de la 
violència de gènere i de manteniment 
de sistemes agroforestals a 
l’Amazònia. Gràcies a això, a dia d’avui 
també en sóc sòcia.

Ona Carbonell, 
Capitana de l’equip espanyol  
de natació sincronitzada

Ser activista d’Oxfam Intermón 
m’aporta el sentiment que la lluita 
per un món més just és possible. 
Veure que hi ha més persones que 
es preocupen per les injustícies 
socials m’anima a seguir endavant. 
Cal crear un pensament crític per 
tenir una ciutadania responsable.

He pogut veure com treballa Oxfam 
als centres d’acollida de persones 
migrants a Sicília. Crec que Oxfam 
està fent una molt bona tasca al 
costat de totes aquestes persones, 
amb acompanyament emocional, 
mental, físic i legal. És bàsic seguir 
ajudant. 

MOLTES GRÀCIESUNA ORGANITZACIÓ 
ÍNTEGRA I TRANSPARENT

71.865
ACTIVISTES  

DEFENSEN LES NOSTRES CAUSES

260.000
PERSONES  
COMPREN COMERÇ JUST

234.073
PERSONES  

COL·LABOREN ECONÒMICAMENT

1.497 
EMPRESES, FUNDACIONS I 
ORGANITZACIONS SOCIALS

LES NOSTRES CAMPANYES

103.254
PERSONES  

SIGNEN PER PRIMERA VEGADA 

EQUIPS PARTICIPEN 
455
EN EL TRAILWALKER

María pastor, 
Sòcia

Mercedes  
Pagonabarraga, 
Activista

Iker Tapia,  
Participant en el Trailwalker 
d’Euskadi

El Trailwalker només té una pega, i 
és que cal esperar un any ben llarg 
per poder repetir! El recomanaria 
sense dubtar-ho perquè la causa 
s’ho mereix. A més, l’organització 
seguia les nostres passes i estava 
pendent de nosaltres en tot 
moment. Faré tot el que pugui per 
ser en l’edició de 2019.

Som una organització íntegra, fidel a la 
missió d’aconseguir un món sense pobresa, 
als seus objectius i els seus valors. I exigim 
a les persones que treballen i col·laboren a 
Oxfam Intermón aquesta mateixa integritat 
i compromís per fer realitat un canvi que 
ofereixi oportunitats i drets a tothom.

Tot l’equip, inclòs el voluntariat, subscrivim 
un codi de conducta que estableix 
responsabilitats i obligacions contra el frau, 
la corrupció, qualsevol tipus de violència 
sexual, conflicte d’interès o abús de 
poder. A més, ens regim per mecanismes i 
procediments que garanteixen un entorn 
de treball i col·laboració segur per als que 
treballen a i amb Oxfam Intermón.

Som ferms davant de qualsevol 
comportament que contravingui el 
nostre codi de conducta i actuem amb 
contundència quan es produeix. Estem 
treballant molt per ser l’organització líder 
en matèria de salvaguarda i protecció que 
imagines. Hem enfortit clarament les nostres 
polítiques i procediments: destaquem 
avenços concrets en la prevenció, selecció 
i conscienciació de l’equip a tots els 
països. També hem millorat els sistemes 
de denúncia i investigació. En paral·lel, 
treballem amb altres ONG i donants perquè 
la resposta sigui sectorial i comptant 
amb l’assessorament d’organitzacions 
feministes. Així mateix, hem promogut 
la creació d’una Comissió internacional 

independent perquè revisi les nostres 
polítiques, les nostres pràctiques i la nostra 
cultura en matèria de protecció i reforci la 
nostra cultura de tolerància zero davant 
tota mena de violències masclistes. Tot això 
sense deixar d’estar al costat de les dones, 
donant-los suport a reivindicar els seus 
drets i a viure lliures de violències.

A més, com a mesura de transparència, 
informem en la memòria anual sobre els 
casos d’incompliment del codi de conducta 
detectats i les mesures sancionadores 
aplicades. Gràcies a totes les persones que 
han fet el pas de denunciar, això ens permet 
ser una organització més segura.

Portem a terme una gestió responsable, 
transparent i que rendeix comptes: davant 
el protectorat de Fundacions, davant 
els nostres socis, sòcies i donants, amb 
auditories externes i internes dels nostres 
comptes, així com amb el control per part de 
les administracions públiques, de les quals 
rebem subvencions. Exigim els mateixos 
estàndards a les organitzacions sòcies i 
observem acuradament l’impacte de les 
pràctiques empresarials de les empreses la 
col·laboració de les quals acceptem.

Avancem amb pas ferm i rigorositat cap al 
futur que volem per a tothom.

ESTEM FERMAMENT COMPROMESES A 
CONTINUAR TREBALLANT PERQUÈ LA 
NOSTRA ORGANITZACIÓ SIGUI UN ENTORN 
SEGUR I LLIURE DE QUALSEVOL TIPUS 
D’ABÚS PER A L’EQUIP I PER A LES 
PERSONES AMB LES QUALS TREBALLEM.

PILAR ORENES, Directora adjunta 



INFORME ECONÒMIC

INGRESSOS PRIVATS 75.635.105 €

Socis i donants particulars i institucions 37.398.343 €

Donatius a emergències                                                           2.220.181 €

Herències i llegats                                                                 1.514.409 €

Comerç just i Segona Oportunitat                                 7.096.960 €

Oxfams                                                                                       18.658.120 €

Altres ingressos 8.747.092 €

INGRESSOS PÚBLICS 34.662.061 €

Govern espanyol 2.282.704 €

Unió Europea 19.397.643 €

Administracions autonòmiques i locals                               3.533.268 €

Organismes multilaterals                                                         9.256.151€

Altres 192.295 €

TOTAL INGRESSOS 110.297.166 €

RESULTAT                                                                                     2.050.098 €

TOTAL DESPESES 108.247.068 €

INGRESSOS

DESPESES

L’exercici 2017-18 es tanca amb un resultat comptable positiu de 2.050.098 euros, fruit d’una 
combinació de contenció de despeses i de millors ingressos en algunes partides, que serà 
destinat a enfortir les reserves de la fundació. 

PROGRAMES D’ACTUACIÓ 94.398.869 €

Cooperació internacional  78.265.239 €

- Desenvolupament  48.861.990 €
- Acció humanitària  29.403.250 €

Campanyes i sensibilització   8.976.687 €

Comerç just i Segona Oportunitat 7.156.943 €

ADMINISTRACIÓ I CAPTACIÓ DE FONS 13.848.198 €

Administració  3.499.902 €

Captació de fons  10.348.296 €

COM OBTENIM ELS INGRESSOS

com distribuïm els nostres fons

31%69%
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i, A quines causes destinem els diners?
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Drets de les dones
Salvar vidas
Aliments i treball digne
Reduir la desigualtat
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900 22 33 00
OxfamIntermon.org OxfamIntermon

CONSTRUÏM UN FUTUR  SENSE  POBRESA
ENS ACOMPANYES?

Comptes auditats per:

El resum de la memòria que tens a les teves mans és una mostra de la nostra voluntat d’informar amb transparència i austeritat. 
Si vols la informació completa, pots baixar-te-la del nostre web: www.OxfamIntermon.org/rendintcomptes Fo
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Donatius a emergències
Herències i llegats
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