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CONEIX TOT EL 
QUE HEM FET 
GRÀCIES A LA TEVA 
COL·LABORACIÓ
En moments tan difícils com 
aquests, mantenim el nostre 
compromís amb les persones 
dels països del Sud que pitjor 
ho estan passant.

583.908
litres d’aigua

7.572
kg de CO2

106.139
kWh d’energia

Aquesta revista s’ha imprès amb 
paper 100% reciclat Cyclus Print de 
70 g/m2 per a les pàgines interiors 
i Cyclus Print de 150 g/m2 per a 
la coberta. el seu ús ha reduït 
l’impacte ambiental en: 

font: Calculador medioambiental d’Arjowiggins 
Graphic. www.arjowigginsgraphic.com

31.550
kg de fusta

PERÚ: ADAPTAR-SE 
AL CANVI CLIMÀTIC 
PER VÈNCER LA FAM
Gràcies a tècniques com la 
collita i la sembra d’aigua, 
les famílies camperoles 
ja no depenen de la pluja 
per regar les seves terres. 
Han millorat els conreus i, 
el més important, la seva 
alimentació.
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mantenim el nostre 
compromís

Ariane Arpa
Directora general d’Intermón Oxfam

carta de la dIrectOra

Benvolguts amics i amigues:

Fa unes setmanes vaig ser a Etiòpia, un 
dels països més afectats per la greu fam 
que castiga la banya d’Àfrica, fruit de la 
pitjor sequera dels últims 60 anys. Allà 
vaig poder conversar amb un grup de do-
nes de la comunitat d’Ashaad, on distri-
buïm aigua potable. “Fa tres anys que no 
plou”, em deia l’Abdulai. “La terra no dóna 
fruits i el bestiar s’està morint. Els nostres 
fills es posen malalts i nosaltres ens sentim 
dèbils. Estem acostumats a les sequeres 
però cada cop són més habituals, més 
intenses i duren més temps”, lamentava. 
Davant un drama humà com aquest, que 
ja afecta més de 13 milions de persones, 
vaig ser conscient, un cop més, del sentit 
de la nostra existència i de la importància 
del nostre treball, del nostre compromís. 

La crisi econòmica està afectant a tot-
hom, però castiga amb més força les 
persones més vulnerables, sent especial-
ment greu per als i les habitants dels paï-
sos en desenvolupament, on augmenta la 
fam i resulta cada dia més difícil cobrir les 
necessitats bàsiques. A més a més, els 
governs estan retallant la despesa social 
i l’ajuda al desenvolupament, justament 
quan són més necessàries. Per tot això, 
ara més que mai, des d’Intermón Oxfam 
hem de continuar treballant amb i per a 
les famílies del Sud que pitjor ho estan 
passant, tal com ho hem fet des de fa 
més de 55 anys. 

En les pàgines interiors d’aquest número 
de la revista podràs veure tot el que hem 
portat a terme durant l’exercici 2010-2011 
gràcies a la teva col·laboració. Un treball 
que ha beneficiat més de tres milions de 
persones de 44 països del món, com les 
famílies camperoles dels Andes peruans 
que protagonitzen el reportatge central i 
que ara tenen una millor alimentació i in-
gressos extres per a educació i salut. 

En total, hem implementat 94 programes 
(que inclouen 504 projectes) de coope-
ració, d’acció humanitària, de comerç 
just i de mobilització social. Hem res-
post a l’emergència a Haití, provocada pel 
terratrèmol i, posteriorment, el còlera, i a 
altres crisis de gran envergadura com la 
crisi alimentària al Sahel o les inundacions 
al Pakistan, per citar-ne algunes. També 
hem aconseguit que milers de persones 
a Espanya es mobilitzin contra les retalla-
des a l’ajuda oficial al desenvolupament i 
a favor de noves vies de finançament com 
la taxa Robin Hood, una petita taxa sobre 
les transaccions financeres internacionals, 
que recau en els principals responsables 
de la crisi (i no en les víctimes). 

En definitiva, hem lluitat per la justícia so-
cial i pels drets de les persones que viuen 
en la pobresa. Tot i així, per continuar-ho 
fent en un context de crisi com l’actual, 
hem hagut d’implementar alguns sacrificis 
internament. Després d’ajustar al màxim 
les nostres despeses de gestió i adminis-
tració, aquest any ens hem vist obligats 
a reduir la nostra plantilla a Espanya i a 
eliminar algunes activitats. Tot això ens ha 
comportat tancar l’exercici amb xifres ne-
gatives. Un dèficit en el present que, unit 
a una reorganització interna i a la reducció 
de les despeses fixes a Espanya, ens ha 
de permetre garantir la continuïtat del 
nostre treball en el futur. 

En moments tan difícils com aquests, hem 
de seguir al costat de les persones que 
més ens necessiten. Aquesta és la nos-
tra missió i el nostre compromís. Amb les 
persones dels països del Sud a les quals 
donem suport i amb els milers de socis i 
donants com tu que creieu en la nostra 
tasca i reaccioneu davant les injustícies. 
El vostre suport ens dóna força per con-
tinuar endavant a fi d’aconseguir que tots 
aquells i aquelles que viuen en la pobresa 
puguin exercir els seus drets i gaudir d’una 
vida digna. 

Moltes gràcies!

  Ariane Arpa

la crisi econòmica està afectant 
a tothom, però castiga amb 
més força les persones més 
vulnerables

en moments tan difícils com 
aquests, hem de seguir al costat de 
les persones que més ens necessiten 
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VIATGE A L’EPICENTRE DE LA FAM
crIsI a la BaNYa d’ÀFrIca

En el tram final del camí 
que connecta la ciutat 
de Nairobi (Kenya) amb 
el camp de refugiats de 

Dadaab, a prop de la frontera 
amb Somàlia, no hi ha res més 
que quilòmetres i quilòmetres 
de sorra i acàcies. Nens i ne-
nes carregant ampolles buides 
sorgeixen del no-res i demanen 
aigua als cotxes que passen. Al-
gunes cabres i camells s’espan-
ten en sentir l’enrenou dels 4x4. 
D’altres animals no han pogut 
suportar l’esforç i els seus ossos 
jeuen al camí com a conseqüèn-
cia de la pitjor sequera dels úl-
tims 60 anys a la banya d’Àfrica, 
que ja afecta més de 13 milions 
de persones. 

“Benvinguda a Dadaab”, em diu 
un membre del personal de se-

 Dones refugiades fan cua per rebre 
aliments al camp de Dadaab, al nord-est 
de Kenya.

guretat. Aquest no és qualsevol 
camp de refugiats, aquest és 
el camp de refugiats més gran 
del món, construït fa dues dè-
cades per a 90.000 persones i 
que actualment n’acull més de 
450.000, moltes de les quals fa 
anys que hi viuen.  

Des del mes de juliol, aquí arri-
ben diàriament centenars de per-
sones que han hagut de fugir de 
Somàlia, on el conflicte que allà 
es viu des de fa vint anys dificul-
ta l’entrada d’ajuda humanitària 
i obliga les persones afectades 
per la sequera a buscar ajut fora 
del seu país. La majoria han ca-
minat durant dies, sota un sol im-
placable, sense menjar ni aigua. 

Una de les principals necessitats 
dels nouvinguts és l’accés a ai-
gua neta i sanejament, tasca a la 
qual es dedica Oxfam principal-
ment. Entre els programes que 
es porten a terme hi ha la per-
foració de punts d’aigua i instal-
lació de canonades i aixetes per 

al subministrament d’aigua pota-
ble i la construcció de latrines, 
entre altres. Precisament en un 
d’aquests punts d’aigua conec 
Sheikhow, un somali que fa tres 
mesos que viu al camp. En veu-
re que es perdia aigua cada cop 
que la comunitat utilitzava les 
aixetes, va decidir reconduir-la i 
crear un petit hort. “Ara cultivem 
hortalisses per vendre i per a 
consum propi i evitem que l’ai-
gua estancada s’ompli de bacte-
ris”, explica.  

Una part important del programa 
també és la promoció de bones 
pràctiques higièniques. En una 
de les seccions d’aquest camp 
gegantí, un equip d’Oxfam fa una 
demostració de com rentar-se les 
mans. Una cua de nens i nenes 

més de 13 milions de  
persones en perill de mort  
per falta d’aliments

s’espera davant d’una pastilla de 
sabó i una palangana per de-
mostrar com han après la lliçó. 
Amb molta cura, es freguen les 
mans una i altra vegada sense 
ser plenament conscients que 
aquest petit gest els pot salvar 
la vida. Està comprovat que una 
bona rentada de mans pot evitar 
en un 45% i un 60% el risc de 
contraure malalties diarreiques. 

A part de la feina als camps de 
refugiats, des d’Intermón Oxfam 
també donem suport a les comu-
nitats locals de Kenya i Etiòpia 
que pateixen els efectes d’aques-

Per Idoia Ruiz, 
oficial de  
mitjans d’IO
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ta greu sequera. La manca de pluges 
durant llargs períodes de temps ha 
destruït les collites i ha matat el bes-
tiar, i això fa que la població no tingui 
aliments ni fonts d’ingrés per comprar 
productes bàsics, el preu dels quals, a 
més a més, no deixa de pujar. La nos-
tra feina se centra en distribució d’ali-
ments, programes d’aigua, vacunació 
d’animals i transferències de diners en 
efectiu, entre altres. 

En una visita al districte de Goro-
baqaqsa, a la regió somali d’Etiòpia, 
els treballadors d’Intermón Oxfam em 
mostren les llargues distàncies que 
han de recórrer les comunitats, un mí-
nim de dotze quilòmetres, per arribar 
als punts d’aigua. A la comunitat d’As-

haad converso amb un grup de dones 
beneficiàries de la distribució d’aigua i 
d’articles no alimentaris. “Abans de la 
sequera, quan els animals no es mori-
en i es podien veure fulles verdes, te-
níem un pou relativament a prop, però 
es va assecar. Per buscar aigua havíem 
de recórrer catorze quilòmetres al dia i 
sortir a les tres de la matinada. Ara que 
tenim aigua d’Intermón Oxfam és com 
si algú hagués obert una aixeta a ca-
sa”, explica Abado, recalcant que “l’ai-
gua ens manté units com a comunitat, 
perquè les famílies no han de marxar 
tan lluny per buscar aigua, això ens ha 
salvat”, conclou.

es NecessIta mÉs aJuda

VOLEM ATENDRE MÉS DE 3 MILIONS DE PERSONES 

Estem atenent uns 2.250.000 persones a Etiò-
pia, Kenya i Somàlia, i l’objectiu és arribar a 3 
milions. Des d’Intermón Oxfam desenvolupem 
programes de salut pública, accés a l’aigua po-
table, sanejament, assistència per al bestiar i 
transferències de diner a canvi de petites feines 
perquè la població afectada disposi d’ingressos 
per afrontar les seves necessitats bàsiques. 

Somàlia és un dels països més afectats, on de-
senes de milers de persones han mort des del 
començament de la crisi i desenes ho seguei-
xen fent cada dia, més de la meitat dels quals 
són nens. Estem ajudant milers de persones 
a la zona afectada, però el desastre és massa 
gran i la resposta no és suficient, es necessita 
més ajuda.

LA TEVA ACCIÓ ÉS VITAL! 
Fes-te soci/a i mobilitza’t per posar fi a la fam extrema.
www.IntermonOxfam.org/famextrema 

El 5 i 6 de maig tindrà lloc la segona edi-
ció de l’Intermón Oxfam Trailwalker, un dels 
desafiaments esportius i solidaris més grans 
del món. L’any passat va ser un èxit: s’hi 
van apuntar 200 equips i es van recaptar 
473.297 euros per als nostres projectes a 
l’Àfrica, l’Àsia i l’Amèrica Llatina. Ajuda’ns a 
superar aquestes xifres!

EL DESAFIAMENT ESPORTIU
Equips de 4 persones han de recórrer 100 
quilòmetres en un temps màxim de 32 hores. 
Tots els membres de l’equip han de comen-
çar i acabar plegats el recorregut. 

L’OBJECTIU SOLIDARI
Lluitar contra la injustícia i la pobresa. Per 
això, cada equip que hi participa es compro-
met a recaptar abans de l’esdeveniment un 
mínim de 1.500 euros per donar suport als 
nostres projectes en més de 40 països del 
món.

LA RUTA
Dels Pirineus a la Costa Brava. Sortim de la 
ciutat d’Olot (Girona) i avancem per un suau 
pendent que recorre una antiga via de tren 
fins a arribar al poble de costa de Sant Feliu 
de Guíxols.

ACCEPTA EL REPTE
•	 Busca un equip de quatre participants i 

dues persones de suport. 
•	  Inscriu el teu equip en la web  

www.IntermonOxfam.org/trailwalker
•	 Involucra-hi la teva família, amistats 

i companys de feina i comença a 
aconseguir donatius. 

Prepara’t per viure una 
experiència única!  
T’hi esperem!

DESAFIA ELS TEUS LíMITS, 
DESAFIA LA POBRESA

2ª edIcIó del traIlwalker 

més d’un milió de nens pateixen 
desnutrició. És la pitjor sequera 
dels últims 60 anys
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sembrant 
esperances, 
recollint vida

perú

Les famílies camperoles de la serra peruana 
produeixen el 60% dels aliments consumits 
al país. Tot i així, la majoria viu en l’extrema 
pobresa, sense suport del Govern i indefensos 
davant els canvis del clima. Des d’Intermón 
Oxfam, treballem amb elles perquè 
desenvolupin estratègies d’adaptació al canvi 
climàtic, millorin la producció i obtinguin 
excedents que després puguin vendre al 
mercat. Ara tenen esperança.  
Text: Ricardo Marapi | fotos: Percy Ramírez / IO

L a misèria i un futur incert 
van assetjar durant molts 
anys Matilde Torres i els 
seus vuit fills. L’escasse-

tat d’aliments, la desnutrició, la 
falta d’aigua i electricitat, i el mal 
clima convivien com si fossin un 
membre més de casa seva, en 
un remot habitatge del districte 
rural de Buenos Aires, a la zona 
altoandina de Huancavelica, al 
Perú. Malgrat tot, sempre hi va 
haver una escletxa d’esperança 
en la seva família. De treballar 
per una vida millor. 

Aquesta mateixa espurna és la 
que vam trobar en la mirada de 
la jove agricultora Lourdes  Puma 
quan la vam conèixer. A diferèn-
cia de la Matilde –que sempre ha 

viscut en una comunitat rural–, 
la Lourdes sí que ho va intentar 
i va apostar per una vida urbana 
juntament amb els seus dos fills i 
el seu marit, a la ciutat de Cuzco. 
Però va perdre. La falta d’oportu-
nitats laborals va obligar la seva 
família a viure en condicions de-
plorables. “Vivíem en una casa 
llogada. Havíem de pagar l’habi-
tació, la llum, l’aigua. Llavors no 
quedava res per a l’alimentació. 
Per afrontar la fam, el meu ma-
rit i jo vam començar a treballar, 
i quan el van fer fora de la fei-
na no teníem res per menjar”, 
recorda la Lourdes capficada. 
Aleshores va decidir abandonar 
la voràgine de la ciutat i es va 
mudar al districte rural d’Acopía, 
a la província d’Acomayo, on te-

nien un espai més gran per viure 
i un terreny per conrear aliments 
i subsistir.  

Ara, les expectatives de les famí-
lies de la Matilde i la Lourdes són 
diferents. Han aconseguit fugir, 
gairebé literalment, de la misè-
ria, i juntament amb Intermón 

Les glaçades cada 
any cauen més fortes 
i destrueixen les 
seves patates, faves, 
quinoa i hortalisses, 
i això provoca una 
greu escassetat 
d’aliments

Oxfam i les organitzacions locals 
amb què treballem, han aconse-
guit optimitzar la seva producció 
agrícola i la criança dels seus 
animals. És a dir, millorar la seva 
qualitat de vida. 

ASSEGURAR L’AIGUA  
PER DONAR VIDA
Dues paraules que abans no ha-
vien sentit ara són molt habituals 
i formen part de la vida de les 
famílies agricultores peruanes: 
canvi climàtic. A Cuzco, els petits 
agricultors com Lourdes Puma ja 
són conscients del que passa: “El 
canvi climàtic ens està afec-
tant. La calor fa que els nens 
tinguin tota la carona tallada. I 
la glaçada malmet els nostres 
productes”.
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LIMA

Arequipa

Junín

Cuzco

Ayacucho

XILE

BRASIL

BOLÍVIA

EQUADOR COLÒMBIA

Superfície: 1.285.216 km2²
Població: 29.248.943
Esperança de vida: 72,47 anys
Índex de pobresa: 34,8%
Accés a l’aigua potable: 82%
Analfabetisme homes: 5,6%
Analfabetisme dones: 10,6%
 
Font: The World Factbook 2011

Promovem tècniques 
com la recollida 
d’aigua o el reg per 
aspersió perquè els i 
les agricultores de la 
serra no depenguin 
tant de la pluja 

Aquest fenomen posa en risc la 
seguretat alimentària d’aquestes 
famílies, moltes de les quals es de-
diquen a una agricultura de subsis-
tència. A Huancavelica, la Matilde, 
el seu marit i els fills s’adonen que 
les glaçades cada any cauen més 
fortes i destrueixen les patates, les 
faves, la quinoa i les hortalisses, fet 

que provoca una greu escassetat 
d’aliments.

“A les zones on treballem, el canvi 
climàtic provoca la desglaciació de 
les principals zones de neus perpè-
tues i origina una menor disponibi-
litat d’aigua. Això danya directament 
les collites”, tal com ens explica Ri-
cardo Torralba, oficial de programes 
de la nostra oficina del Perú. 

Per tot això, treballem amb els i les 
agricultores per reduir la seva vul-
nerabilitat davant el canvi climàtic, 
procurant que elles siguin les que 
generin les seves pròpies estratègi-
es d’adaptació. 

Una de les característiques de 
l’agricultura de la serra peruana 

 Matilde Torres, 
beneficiària del nostre 
programa, somriu davant 
el reservori d’aigua que 
han construït el marit i els 
fills, gràcies al qual ara 
disposen d’aigua per regar 
les seves terres tot l’any.
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Quan va començar a 
funcionar el reg, la 
Matilde va veure com 
millorava la qualitat 
dels conreus i les 
pastures per criar 
conillets d’índies i 
vaques

La collita d’aigua és la recollida 
i el manteniment de l’aigua de 
la pluja (entre el febrer i l’abril) 
i de la que procedeix dels 
brolladors (la resta de l’any) en 
llacunes artificials o reservoris, 
que es construeixen aprofitant 
espais naturals. La seva finalitat 
és disposar sempre d’aigua per 
poder regar els camps.

Reservori familiar
És d’ús exclusiu 
d’una família.

COLLITA I SEMBRA D’AIGUA: OPTIMITZAR UN BÉ ESCÀS

Als Andes peruans, a gairebé 
4.000 metres d’altura, l’aigua 
per regar és escassa. L’època 
de pluges és més curta, a causa 
del canvi climàtic, i no hi ha 
consciència de la necessitat 
de cuidar els brolladors. 
En aquestes condicions, les 
famílies camperoles amb prou 
feines aconsegueixen conrear 
patates, la seva alimentació és 
pobra i els ingressos insuficients. 
El 36% dels infants pateixen 
desnutrició.

El problema Beneficis
Diversificació dels 
conreus i millora 
de l’alimentació. 
En disposar de més 
aigua durant més 
temps (i no 
solament en l’època 
de pluges), les 
famílies poden 
conrear hortalisses i 
enriquir la seva 
alimentació.

Millora de les 
zones de pastura i 
noves activitats 
de cria d’animals. 
Les vaques produei-
xen més llet, i els 
conillets d’Índies, 
que estan més ben 
alimentats, es venen 
a un preu més alt. 
Tenir conillets 
d’Índies permet 
incloure carn 
en la dieta.

Ingressos extres 
per a educació, 
millores en 
l’habitatge, 
salut…
Les famílies 
disposen de més 
recursos i els poden 
destinar a material 
escolar, medecines, 
cases que les 
protegeixin del fred i 
corrals per a gallines 
i conillets d’Índies.

La sembra d’aigua consisteix a 
protegir les fonts d’aigua com els 
bofedales (zona de terreny bofedales (zona de terreny bofedales
humida) i els brolladors amb la 
finalitat que augmenti el cabal de 
rius, llacs i rierols. Amb aquesta 
aigua es poden regar les terres, 
augmenten les àrees de 
pasturatge i millora el farratge 
per a animals menors. 

La sembra 
d’aigua 

La collita 
d’aigua 

Reservori grupal
Construït i mantingut per un 
grup que per acord mutu 
decideix compartir l’aigua.

Reservori comunal
La seva construcció i el manteniment depèn 
de la comunitat que, al mateix temps, és la 
que es beneficia de l’aigua emmagatzemada. 
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Es prohibeix el pasturatge d’ovelles i vaques per evitar Es prohibeix el pasturatge d’ovelles i vaques per evitar Es prohibeix
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és que el reg depèn de la presèn-
cia de pluja. Per això, promovem 
les recollides d’aigua i la imple-
mentació del reg per aspersió, així 
com l’agroreforestació, tècniques 
per evitar l’erosió del sòl, i la cre-
ació d’andanes i rases d’infiltració 
d’aigua (vegeu infografia). 

Quan des d’Intermón Oxfam vam 
arribar al districte de Buenos Aires 
i vam proposar la tècnica del reg 
per aspersió, la Matilde se sentia 
desconfiada. Després de participar 
en les formacions, el seu marit i els 
fills van cavar en un turó proper un 
pou per emmagatzemar-hi l’aigua. 
Després van instal·lar les canona-
des i les mànegues cap a les seves 
terres de conreu. Quan va comen-
çar a funcionar el reg, la Matilde va 
poder constatar l’estalvi de l’aigua 
i la millora en la qualitat dels con-

reus. Llavors la seva desconfiança 
es va transformar en esperança. 
“Ara jo mateixa insisteixo als 
meus veïns perquè també facin 
el seu reg d’aspersió. Alguns em 
fan cas i altres a poc a poc se’n 
convencen. Els he dit que els ho 
instal·laria jo mateixa”, manifesta 
convençuda la Matilde. 

I té molts motius per estar-ne. “Ha 
millorat l’alimentació de la meva 
família. Estic produint millors ver-
dures i pastures per criar els meus 
conillets d’Índies i vaques. Acon-
segueixo una llet millor perquè 
tinc aquestes pastures. Ara puc 
sembrar patates. Abans no en 
sembràvem perquè no teníem 
reg”, afirma entusiasmada. Gràci-
es a la millora de la producció i a 
una venda més elevada, la Matilde 
té prou diners per comprar roba 
als seus fills i filles. Pot combatre 
la desnutrició ja que els prepara 
un millor esmorzar abans d’anar a 
l’escola. Les seves vides han canvi-
at dràsticament. De sobreviure han 
passat a viure. 

UNA APOSTA PER  
LA PETITA AGRICULTURA
Quan Lourdes Puma va abandonar 
la ciutat per tornar al camp, va ser 

com tornar a començar. “A Cuzco 
no teníem terrenys ni casa. Però 
aquí tenim chacras (petit terreny 
destinat al conreu) i hi sembrem 
patates, blat, fècula. I quan te-
nim gana, encara que no tinguem 
carn, tenim patates per menjar.”

Tot i així, en els últims anys, l’agri-
cultura peruana és marginada per 

una altra activitat econòmica amb 
la qual competeix per l’ús de les 
terres i l’aigua: la indústria minera. 
Els camperols, en molts casos, han 
estat obligats a vendre o abando-
nar les seves terres per deixar-les 
en mans de les concessions mi-
neres. Mentre que molts han 
emigrat a les ciutats, la Lourdes 
ha fet el contrari: apostar per una 
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Els agricultors es 
dedicaven a sembrar 
un sol conreu, 
principalment 
patata. Ara s’han 
format per tenir 
bones pràctiques 
agrícoles
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i el manteniment de l’aigua de 
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i de la que procedeix dels 
brolladors (la resta de l’any) en 
llacunes artificials o reservoris, 
que es construeixen aprofitant 
espais naturals. La seva finalitat 
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d’una família.
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forma de vida basada en l’activitat 
agropecuària.

Quan vam començar a treballar 
amb la Lourdes i les famílies agri-
cultores de Cuzco, el primer pas 
va ser reconèixer la importància 
d’assumir un maneig sostenible 
dels recursos naturals. És a dir 
tenir cura del medi ambient, no 

llençar els plàstics, fumigar amb 
plaguicides orgànics i no amb 
insecticides químics, perquè da-
nyen l’ambient i també la terra. 
“Si no féssim un maneig sos-
tenible dels recursos no tindrí-
em un bon producte, la nostra 
població estaria contaminada”, 
explica la Lourdes. 

 L’hort biològic 
de Lourdes Puma, 
beneficiària del nostre 
programa, li permet 
assegurar l’alimentació 
de la seva família i 
aconseguir ingressos per a 
l’educació dels seus fills.

Un segon pas fonamental va ser 
diversificar la producció. Durant 
molts anys, els agricultors es de-
dicaven a sembrar un sol conreu, 
principalment patata. Ara s’han 
format per tenir bones pràctiques 
agrícoles i millorar la criança de 
conillets d’Índies (l’equivalent als 
nostres conills), ovelles i vaques. 
“Hem après que no hem de viure 
tots en una sola habitació, amb els 
nostres fills i animals. Ara cadascú 
té el seu espai i hem aconseguit 
millorar l’habitatge”, ens explica 
la Lourdes, que va instal·lar corrals 
per als seus conillets d’Índies i un 
biohort que li garanteix una millor 
alimentació per a la seva família i un 
excedent de producció per vendre. 

Des d’Intermón Oxfam també 
donem suport a les famílies cam-

peroles perquè puguin accedir a 
mercats locals i regionals on ven-
dre les hortalisses i animals. Jun-
tament amb els nostres aliats al 
país, acompanyem els petits agri-
cultors perquè coneguin els gus-
tos dels consumidors i aprenguin 
a negociar bons preus, entre altres 
activitats. En aquesta línia, també 
fomentem els contactes entre pro-
ductors de la serra i cuiners, un 
projecte que té molt èxit. (Vegeu 
requadre a la pàgina següent.)

Donar suport a la petita producció 
agrícola és important no solament 
per a les famílies agricultores sinó 
també per a tot el país. Giovanna 
Vásquez, responsable del progra-
ma de Mitjans de Vida Sostenibles 
de l’oficina d’Intermón Oxfam al 
Perú, destaca que aquest sistema 
sosté l’alimentació del país: “De 
cada deu tones que els peruans 
consumim, sis provenen de la pe-
tita agricultura”. 

“ESTEM ORGULLOSOS 
D’HAVER POGUT MILLORAR”
Fa uns anys, la Lourdes i la Matilde 
només tenien una escletxa d’espe-
rança. Després de treballar amb 
Intermón Oxfam i els nostres aliats, 
estan consolidant una oportuni-

© Andre Pessoa
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tat de vida que abans no tenien. En 
els últims mesos, disposen d’ali-
ments tot l’any, han desenvolupat 
estratègies per adaptar-se al canvi 
climàtic i compten amb diners per 
pagar l’educació als seus fills i fi-

conillets d’Índies, les dones cam-
peroles ara tenen ingressos. Això 
permet veure una dona amb més 
poder econòmic i amb més capa-
citat de decisió en la seva família. 
És un canvi en la vida de les per-
sones”. 

uN VINcle NecessarI

INTERCANVIS ENTRE AGRICULTORS I CUINERS

La cuina peruana, “una de les més inventives i refinades del món”, segons el Premi Nobel Mario 
Vargas Llosa, viu un autèntic boom. Però el principal ingredient són els conreus de la petita 
agricultura peruana, una baula important de la cadena gastronòmica que no rep els beneficis 
econòmics d’aquest èxit mundial.

Per això, des d’Intermón Oxfam hem promogut l’aliança cuiner-camperol. “Crec que hi hauria 
d’haver més contacte entre cuiners i agricultors”, afirma Javier Marcelo Grisanto (a la foto), xef 
del restaurant Chicha a Cuzco, propietat de Gastón Acurio, un dels xefs més prestigiosos del 
Perú, amb restaurants a tot el continent americà i dos a Madrid. “Hem d’enfocar-nos el 100% a 
treballar amb ells. Els seus productes ara són més cotitzats i això és bo perquè se’n beneficiaran 
en el futur. A més a més estan ajudant a fer que els xefs tinguem una cuina de molt alta qualitat.”

Els petits agricultors que participen en els intercanvis ara ja saben com produir aliments de 
qualitat per proveir la demanda dels cuiners de Cuzco i de Lima, i estan pensant fer-se més forts 
per poder exportar a altres països.

La Matilde i la 
Lourdes han 
aconseguit fugir 
de la misèria i han 
optimitzat la seva 
producció agrícola i 
la criança dels seus 
animals

>> Els projectes presentats en aquest 
article han estat cofinançats 
per la Junta de Comunitats de 
Castella - la Manxa, la Conselleria 
d’Immigració i Cooperació de 
la Comunitat de Madrid i la 
Fundación Castellano-Manchega 
de Cooperación.

 Donem suport a les famílies 
camperoles perquè venguin als mercats 
locals i regionals l’excedent que ara 
obtenen de la seva producció d’hortalisses 
i animals.

Suma’t a la campanya CREIX i ajuda’ns 
a aconseguir que s’inverteixi més en 
l’agricultura a petita escala perquè les 
famílies camperoles del Perú, i d’altres 
països en desenvolupament, puguin viure 
dignament del seu treball.  
www.intermonoxfam.org/CreiX

lles. “Estem orgullosos d’haver po-
gut millorar. Avui la meva meta és 
seguir-ho fent. Anhelo dedicar-me 
al turisme vivencial per rebre els 
visitants a la meva localitat. Em 
continuo formant en gastronomia i 
vull continuar millorant el meu ha-
bitatge”, ens diu una Lourdes ben 
optimista.

Això es deu al fet que el treball que 
fem provoca canvis en la vida de la 
gent. Per a Giovanna Vásquez, de 
l’oficina d’Intermón Oxfam al Perú, 
un exemple concret és el treball 
que es va fer amb les agricultores 
per promoure la cria de conillets 
d’Índies: “Mitjançant la venda dels 
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Memòria  
2010-2011
Mantenim el nostre 
compromís

DAVANT LA POBRESA 
I LA INJUSTÍCIA,  
REACCIONA.



som persones com tu
intermón oxfam som persones que lluitem, amb i per a les poblacions 
desfavorides i com a part d’un ampli moviment global, amb l’objectiu d’eradicar 
la injustícia i la pobresa, i per aconseguir que tots els éssers humans puguin 
exercir plenament els seus drets i gaudir d’una vida digna.

patrONat

President: Xavier Torra
Secretari:  Oriol Tuñí
Tresorer: Ramon Casals
Vocals: Xavier Pérez, Luis Marteles, Fernando Motas, 
Esther Colmenarejo, José María Tomás, Bartomeu Amat, 
Cipriano Díaz, José Antonio Alonso, Cristina Manzanedo, 
Ignasi Carreras (es va incorporar el maig de 2011).

Durant l’exercici 2009-2010 va abandonar el Patronat,  
per finalització del seu mandat, el vocal Jorge Rosell. 

cONsell de dIreccIó

Ariane Arpa, directora general
Santi Bolíbar, director de Cooperació Internacional
Irene Milleiro, directora de Campanyes i Estudis
Marc Pintor, director d’Administració, Finances i Sistemes d’Informació
Pilar Porta, directora de Comunicació i Màrqueting. A partir d’abril 2011, 
substituïda interinament pel director de Comerç Just
Laura Sáenz, directora de Recursos Humans
Rafael Sanchís, director de Comerç Just
Ana Sentís, directora de Planificació, Qualitat i Responsabilitat Social

som 224.127 socis, sòcies i donants. 77.179 persones que 
col·laboren a les nostres campanyes. 16.165 participants 
a Connectant mons. 206.912 persones que han comprat 
comerç just i 85.343 que han comprat els nostres llibres. 
1.946 persones voluntàries que, de manera estable, 
formen l’equip al costat de 1.364 persones contractades 
(401 a espanya, 99 cooperants i 864 a països del sud). 
més de 1.793 persones voluntàries que, de manera 
puntual, contribueixen a organitzar activitats públiques. 
227 organitzacions locals del sud amb les quals 
treballem. 110 organitzacions de comerç just a les quals 
comprem productes.

EQUIP D’INTERMÓN 
OXFAM EL MARç DE 2011

59%26%

15%

 Contractats  
al Sud

 Contractats  
a Espanya

 Voluntaris

qui  
som
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el nostre impacte
durant l’exercici 2010-2011, hem continuat abordant les causes i conseqüències de 
la pobresa des de diferents fronts: amb cooperació al desenvolupament, amb acció 
humanitària, amb comerç just i amb incidència política i mobilització social. un treball 
integral que té molts impactes, com et mostrem en aquesta pàgina. 

estudis 
d’investigació, 

en aquest exercici, 
avalen la nostra 
actuació a tot el món.

minuts diaris triguen 
ara les dones i nenes 

etíops (en lloc de 4 hores) per 
anar a buscar aigua gràcies a la 
construcció de pous als poblats. 

persones del sud tenen una vida millor 
gràcies al nostre treball.

litres mensuals d’aigua potable clorada subministrada per oxfam 
als campaments creats després del terratrèmol d’Haití. 

signatures a favor de 
la taxa robin Hood i 
contra les retallades 
a l’Aod.

euros recaptats durant la 
1a edició del trailwalker 
contra la pobresa i la 
injustícia. 

vegades més diners 
reben les famílies 
d’uganda a les 

quals comprem cafè de 
comerç just que les que 
venen cafè convencional 
per altres vies.  

programes 
implementats,

projectes de cooperació, 
acció humanitària i 
mobilització social.

països 
d’Àfrica, 
Amèrica 
llatina 

i Àsia en els quals hem 
treballat.

homes i dones han donat 
suport a les nostres activitats.

grups artesans 
i cooperatives 

camperoles ens han venut 
productes de comerç just.

organitzacions 
locals han estat 

els nostres socis als països 
del sud.

euros recaptats per ajudar Haití després del 
terratrèmol (76 milions entre tots els oxfam). 

les XiFres  
de 2010/2011
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quÈ Hem 
Fet // 1

El 2010, la crisi alimentària va tornar a 
repuntar i els preus dels aliments van pujar 
tant que van batre rècords històrics. La 
conseqüència directa: al començament del 
2011, 925 milions de persones continuaven 
passant fam, segons l’Organització de 
les Nacions Unides per a l’Agricultura i 
l’Alimentació (FAO). A aquesta situació, se 
sumen les conseqüències de l’acaparament 
de terres per part de multinacionals i governs 
i el canvi climàtic, que castiga amb duresa les 
comunitats més pobres.  

En aquest context, des d’Intermón Oxfam 
donem suport a comunitats rurals i a petits 
agricultors que depenen dels seus conreus 
per guanyar-se la vida i alimentar les seves 
famílies i alhora fem possible que siguin 
menys vulnerables davant els efectes de 
l’escalfament global. Paral·lelament, ens hem 
reunit amb diferents representants del Govern 
espanyol perquè la cooperació espanyola 
inclogui la promoció de l’agricultura familiar als 
països en desenvolupament. D’altra banda, 
hem estat preparant la campanya CREIX, 
juntament amb els altres membres d’Oxfam, 
en la qual exigim canvis en el sistema 
alimentari mundial perquè totes les persones 
sempre tinguin prou aliments. 

Com a conseqüència de tot això, durant 
l’exercici 2010-2011, hem aconseguit que 
centenars d’homes i dones, a Bolívia i al 
Paraguai, es convertissin en propietaris 
de la terra que treballen. Al Sudan del 
Sud, hem fet possible que 2.949 persones 
augmentin la producció de cereals gràcies 
a la formació i a l’entrega d’eines i llavors. I, 
a Tanzània, hem contribuït que 278 petits 
productors i productores de gira-sol hagin 
augmentat el seu rendiment un 23,6% 
gràcies a la transformació de les llavors en oli. 
A més a més, milers de llars de l’Equador, 

defensem la  
justícia econòmica
el nostre objectiu és que les famílies camperoles dels països del sud puguin menjar 
cada dia i viure dignament gràcies a les seves collites. donem suport a projectes 
per augmentar la seva producció, perquè els governs inverteixin més en la petita 
agricultura i perquè el comerç just permeti sortir de la pobresa a milers de persones. 

 “La manta de la pobresa està 
començant a allunyar-se de 
la nostra comunitat des que 
ens vam unir al programa de 
transformació del gira-sol.”
IVAn SAMBAyE, camperol i soci 
d’una cooperativa de processament 
i comercialització d’oli de gira-sol de 
Tanzània 

Etiòpia, Mauritània i el Perú ara disposen de 
sistemes de reg més eficaços i sostenibles, 
en molts casos aprofitant l’aigua de la pluja. 

També hem enfortit la participació de les 
dones en activitats econòmiques, productives 
i comercials al Paraguai i al Perú. Centenars 
d’elles han millorat els seus ingressos en 
poder transformar part de la seva producció 
agrícola en productes elaborats. A Burkina 
Faso, amb els excedents de mango elaboren 
melmelades i aperitius. A Bolívia, obtenen una 
pasta del cacau que, entre altres, s’utilitza per 
fer bombons i pastissos. I, a Mauritània, les 
dones assequen el peix per vendre’l a bon 
preu als mercats.

AGRICULTURA

 Donem suport a petits productors d’arròs de la vall d’Artibonite (Haití) perquè puguin viure de les seves collites. 
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L’actual desacceleració econòmica ha influït 
negativament en la compra de productes 
de comerç just i ha deixat milers de famílies 
del Sud en una situació crítica. De totes 
maneres, nosaltres continuem impulsant 
regles comercials més justes i impulsant el 
treball de 110 grups productors de 34 països 
en desenvolupament per assegurar-los una 
vida digna. Hem millorat la nostra política de 
compres per afavorir les organitzacions més 
compromeses amb la creació d’oportunitats 
dels grups que les integren, tant artesans 
com camperols. 

Els grups productors dels països menys 
afavorits, que tenen un fort compromís amb 
els seus treballadors i treballadores, i que 
demostren interès en el desenvolupament de 
la dona, així com en la preservació del medi 
ambient, han estat la nostra prioritat. També 

1.042.870 persones 
del sud beneficiades
28 programes en 19 països
110 grups productors  
de comerç just en 34 països 

“Tinc millors ingressos pel 
meu cafè que els meus 
veïns que no estan en el 
comerç just. Amb aquest 
extra, pago l’escola dels 
meus fills i filles i, quan no 
tinc diners, la cooperativa 
em dóna crèdit.”
VIOLET ByAMIgHISHA,  
productora de cafè de comerç just 
d’Uganda

és bàsic que els seus productes s’adaptin 
als gustos dels consumidors espanyols. El 
nostre objectiu, a llarg termini, és assegurar 
la continuïtat de les nostres compres 
per garantir, així, la sostenibilitat del seu 
desenvolupament. 

Fruit d’aquesta política, ara comprem el cafè 
d’Uganda directament a les famílies que el 
conreen. En concret, treballem amb petites 
cooperatives que formen part de la Unió de 
Cooperatives Productores de Cafè Ankole 
(ACPCU, en les seves sigles en anglès). 
Després de fer un estudi al país, podem 
afirmar que els seus integrants reben pel seu 
cafè de comerç just tres vegades més que 
els i les camperoles de la mateixa zona que 
venen la seva producció a través del mercat 
convencional. A més a més, reben formació, 
tenen accés a crèdit i cobren l’anomenada 
prima social, és a dir, un plus per cada 
quintar de cafè que es destina a projectes que 
beneficien tota la comunitat.

COMERç JUST

 Comprem cafè de 
comerç just a famílies 
camperoles d’Uganda 
sòcies de petites 
cooperatives.

Amb tu 
reaccionem 
davant la pobresa}
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Els petits avançaments 
aconseguits fins al moment 
en matèria d’educació, salut 
i accés a l’aigua potable 
s’han vist truncats com a 
conseqüència de la crisi 
econòmica i financera, que ha 
impactat directament en les 
inversions destinades a serveis 
socials bàsics. 72 milions de 
nens i nenes segueixen sense 
escolaritzar i, només a l’Àfrica 
subsahariana, 10 milions deixen 
l’educació primària cada any, 
segons la UNESCO. D’altra 
banda, gairebé el 39% de 
la població mundial, més de 
2.600 milions de persones, 
encara no disposa de serveis de 
sanejament.

Per tot això, continuem 
treballant amb organitzacions 
del Sud per aconseguir que 
els seus estats garanteixin 
el dret a l’aigua potable, al 
sanejament i a una educació 
de qualitat per a tothom. En 
aquesta línia, al Sudan del Sud, 
hem contribuït decisivament 
a la reconstrucció del sistema 
educatiu i, a Etiòpia, hem 
aconseguit que el govern es 
comprometi a assolir una 
cobertura del 100% en aigua i 
sanejament per al 2015. D’altra 
banda, promovem accions pilot 
que serveixin de model i que 
posteriorment siguin assumides 
per l’Estat. Per exemple, a 
Burkina Faso, més de 30 
associacions de pares i mares 
s’impliquen en el seguiment 

Promovem serveis  
socials bàsics
el nostre objectiu és aconseguir que els governs dels països del sud garanteixin a les seves 
poblacions el dret a l’aigua potable, al sanejament i a una educació de qualitat. treballem 
amb ells per complementar els serveis que ja proporcionen i exigim als governs del nord 
que no oblidin el seu compromís amb la lluita contra la pobresa.

“He hagut d’afrontar moltes 
dificultats per obtenir el meu 
títol de batxiller, però ha valgut 
la pena. Les meves filles estan 
orgulloses de mi.”
MARIETA MATUxO, directora del Servei de 
districte d’educació, joventut i tecnologia de 
Mogavo, a Moçambic

pressupostari d’educació a 
escala local i compten amb 
el beneplàcit de les autoritats 
locals que depenen del Ministeri 
d’Educació.
 
Paral·lelament, donem suport 
a comitès educatius i comitès 
d’aigua que vetllen pel bon 
funcionament d’escoles, pous 
i altres serveis, i que treballen 
perquè tota la comunitat, 
sobretot dones i nenes, hi 
tingui accés. Així mateix, 
contribuïm a millorar la qualitat 
dels serveis socials bàsics amb 
infraestructures i formació. A 
Burkina Faso i Moçambic, el 
treball efectuat per millorar les 
competències professionals 
del professorat ha permès que 
es graduïn 3.743 docents de 
primària i 174 de secundària. 

Marieta Matuxo és una 
d’aquestes mestres amb títol 
acadèmic. L’any 2000 es va 
unir, juntament amb moltes 
altres dones, al nostre programa 
d’educació a la província 
de Niassa, a Moçambic, on 
alfabetitzem persones adultes i 
formem docents. Amb això, no 
solament contribuïm a millorar 
la qualitat de l’educació pública 
sinó que aconseguim que 
moltes dones millorin el seu 
estatus social i familiar, i que els 
seus salaris siguin més dignes. 

AIGUA I 
EDUCACIÓ

 Augusta Supila es beneficia dels dos pous que hem construït a prop del seu 
habitatge, a Tanzània.

quÈ Hem 
Fet // 2
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Davant els primers símptomes de la crisi, 
alguns països han decidit retallar la despesa 
destinada a salut, educació i protecció 
social, però també l’ajuda dirigida als països 
empobrits. D’aquesta manera, estan fallant 
a les promeses anunciades pel G8, la Unió 
Europea i més tard el G20 de posar fi a la 
pobresa i han condemnat, alhora, milions 
de persones que viuen precàriament.  

Espanya ha estat un dels donants que més 
han reduït els fons destinats a cooperació, 
i això ha afectat especialment els programes 
de serveis socials bàsics. Els Pressupostos 
Generals de l’Estat pel 2011 van reduir 
l’ajuda fins a 918 milions d’euros, i durant la 
seva execució el forat no ha deixat de créixer. 
A la tisorada s’hi estan sumant algunes 
comunitats autònomes i ajuntaments. 
Mentrestant, l’ajuda espanyola s’està donant 

193.293 persones 
del sud beneficiades
6 programes en 6 països 

“Les retallades de 
l’ajuda poden tenir 
un fort impacte en la 
vida de les famílies 
camperoles del Perú i de 
tota la regió.”
RICARDO TORRALBA,  
oficial de programes d’Intermón 
Oxfam al Perú

MÉS I MILLOR  
AJUDA

 Treballem amb famílies 
camperoles i indígenes 
de Guatemala, on un de 
cada cinc nens pateix 
desnutrició crònica.

Amb tu reaccionem 
davant les retallades de 
la despesa social i l’ajuda 
al desenvolupament}

cada vegada més en forma de crèdits, que 
representaran un llast per als països pobres 
que hauran de tornar nous deutes. 

El 2010-2011, el nostre treball s’ha 
articulat amb el d’altres organitzacions 
socials per exigir una AOD espanyola 
de qualitat amb partides importants 
destinades a serveis socials bàsics i 
agricultura. També hem demanat un 
compromís més important de tots els 
donants (governs i institucions dels països 
rics) per buscar noves vies de finançament 
al desenvolupament. En el nostre informe 
La realidad de la ayuda 2010, publicat el 
febrer del 2011, se’n proposen algunes, 
com la reducció de l’evasió fiscal, una taxa 
a les transaccions financeres internacionals 
(que hem rebatejat com a taxa Robin Hood) 
i el retorn al compromís del 0,7%. 
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El 12 de gener de 2010 un gran 
terratrèmol va arrasar el país 
més pobre de Llatinoamèrica i va 
deixar darrere seu una empremta 
devastadora: 220.000 persones 
mortes, més de 300.000 ferides 
i més d’un milió sense casa, 
600.000 de les quals 
encara viuen en 
campaments de 
tendes i lones de 
plàstic. L’octubre 
del mateix any, es 
va desencadenar 
una epidèmia de 
còlera que es va 
propagar ràpidament. 
Des d’Intermón Oxfam, hem 
atès més de 400.000 persones 
(1.200.000 entre tots els 
Oxfam), gràcies a una recaptació 
de 7.440.000 euros (76 milions 
d’euros com a Oxfam). D’una 
banda, 70.000 persones s’han 
beneficiat del nostre treball de 

Les pluges torrencials del juliol i l’agost de 2010 van 
causar les pitjors inundacions dels últims 80 anys al 
Pakistan. L’aigua va inundar fins a una cinquena part del 
país i va afectar 20 milions de persones, 14 milions dels 
quals van quedar en situació de vulnerabilitat extrema. 
Des d’Intermón Oxfam hem contribuït amb més de 
500.000 euros a la recaptació total d’Oxfam amb la 
qual hem atès 2,4 milions de persones. 
Hem col·laborat en el rescat i evacuació 
de poblats sencers, hem organitzat el 
transport i el subministrament d’aigua 
potable, així com la reparació de 
pous i la construcció de latrines per 
a 1,6 milions de persones. També 
hem distribuït mosquiteres tractades 
químicament per combatre els brots de 
malària, kits d’higiene amb sabó, tovalloles, 
compreses higièniques i galledes amb tapes, i hem 
impartit formació en salut i higiene a més de 940.000 
homes i dones. Una vegada superada la fase crítica de 
la catàstrofe, hem iniciat, juntament amb les comunitats i 
organitzacions locals, el treball de reconstrucció prioritzant 
la distribució d’eines i llavors, l’atenció veterinària i el 
foment de l’ocupació, a través d’activitats remunerades 
que repercuteixen en les comunitats.

treballem en  
acció humanitària
el nostre objectiu és assistir les persones afectades per desastres naturals i conflictes. Atenem les 
seves necessitats més immediates (aliment, aigua i sanejament) i oferim mitjans perquè puguin 
refer les seves vides i siguin menys vulnerables davant de futures crisis. A més a més, exigim als 
estats i a la comunitat internacional que compleixin amb la seva obligació de protegir-les.

“Oxfam m’ha ajudat 
a guanyar diners a 
canvi de treballar i, 
gràcies a això, he pogut 
comprar llet i roba neta 
per als meus fills. Estic 
preocupada perquè 
estan molt dèbils.”
RAzIA, víctima de les 
inundacions al Pakistan

resposta al terratrèmol, que 
ha consistit en la distribució 
d’aigua potable, sanejament 
i instal·lacions higièniques 
d’emergència, refugi, ajuda 
alimentària i suport a mitjans 
de vida. D’altra banda, estem 
arribant a 351.818 persones 
més amb activitats per prevenir 
la transmissió del còlera. Això 
inclou el subministrament d’aigua 

potable, serveis sanitaris, 
tasques de desinfecció i 

educació en higiene, 
entre altres mesures. En 
tota la nostra actuació 
hem involucrat la 
població local perquè 

siguin partícips de 
la reconstrucció del 

seu propi país. Tot això 
acompanyat d’una tasca 
d’incidència política amb 
altres organitzacions per 
aconseguir que el Fons Monetari 
Internacional condoni el deute 
d’Haití i aprovi un préstec de tres 
anys per a la reconstrucció del 
país. 

CONTINUEM  
A HAITí

INUNDACIONS  
AL PAkISTAN

 A Haití, encara hi ha 600.000 persones vivint en campaments de tendes de lona.

quÈ Hem 
Fet // 3
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A l’est del Txad, més de 320.000 refugiats 
sudanesos i centreafricans, en 12 camps, 
i 170.000 persones desplaçades internes, 
en 38 assentaments, continuen depenent 
de l’ajuda humanitària. A aquesta precària 
situació, s’hi suma l’epidèmia de còlera 
del 2010, que ha causat 161 víctimes i ha 
afectat 5.604 persones. La nostra tasca 
s’ha focalitzat en la distribució de sabó, 
lleixiu, gibrells i gerres 
d’aigua, en la desinfecció 
de les cases i en la 
instal·lació de dutxes, 
latrines i tancs 
d’aigua als centres 
de tractament de la 
malaltia.

La tasca que fem en aquesta zona se centra 
a donar suport a la població refugiada i 
retornada que, després de més de 20 anys 
de guerra, ha tornat a una terra on les 
necessitats són immenses. Hem distribuït 
llavors i eines a 32.265 persones i hem 
millorat l’accés a l’aigua potable i a les 
instal·lacions sanitàries 
per a 79.250 persones. 
Al mateix temps, 
hem impulsat la 
recuperació de les 
infraestructures 
educatives destruïdes.

També hem estat a l’Equador, Laos, 
Moçambic, Myanmar, Nicaragua, el 
Paraguai, la República Dominicana i la Xina. 
Més informació a www.IntermonOxfam.org/
emergencies

La sequera a la regió del Sahel va 
desencadenar el 2010 una greu crisi 
alimentària que ha causat estralls a 10 
milions de persones. Les zones 
més afectades comprenen 
els països de Mali, Níger, el 
Txad i, en menor mesura, 
Burkina Faso, Mauritània 
i parts de Nigèria. La taxa 
de malnutrició supera el 
16% en adults i entre el 
21% i el 28% en menors de 
5 anys, en un context de pèssimes 
collites, escassetat d’aigua i mort del 
bestiar. El nostre treball ha beneficiat 

“Des que vaig rebre els aliments, 
preparo les farinetes per a la 
meva filla dues vegades al dia. 
Utilitzo aigua bullida per evitar 
que la nena caigui malalta.”
zEnABA HAMIT, afectada  
per la sequera al Txad

385.109 persones i ha consistit a 
distribuir aliments, llavors, ovelles i 
kits d’higiene, a més de desenvolupar 
pràctiques agrícoles per augmentar 
la quantitat i la qualitat de les collites 
i garantir la bona salut dels animals. 
També hem posat en marxa activitats 

comunitàries remunerades. Al nord 
del Txad, estem proporcionant 

una ració suplementària 
d’aliments als infants de 6 
mesos a 2 anys en risc de 
desnutrició, que consisteix 
en unes farinetes de cereals 

i blat de moro, enriquides 
amb vitamines, oli i sucre.

CRISI ALIMENTÀRIA 
AL SAHEL

BROT DE CòLERA  
AL TXAD

RETORNATS  
AL SUDAN DEL SUD

 Al Sudan del Sud, repartim llavors perquè la població retornada pugui tornar a començar. 

1.742.124 persones 
del sud beneficiades
30 programes en 13 països 

Amb tu 
reaccionem 
davant les crisis 
humanitàries}
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En un context de crisi com l’actual, 
les dones troben més dificultats per 
desenvolupar-se i per exigir els seus drets 
davant de governs i empreses. Segons 
l’Organització Internacional del Treball (OIT), 
fins a 18,7 milions de dones van perdre 
la feina des del 2007 com a resultat de 
les crisis econòmiques i financeres. Com 
a conseqüència, han d’acceptar treballs 
més insegurs en un món on el 53% ja 
treballa en ocupacions precàries, com a 
treballadores domèstiques o treballadores 
per compte propi, ocupacions que no tenen 
ni assegurances ni beneficis. 

lluitem pels  
drets de les dones
el nostre objectiu és posar fi a la discriminació de gènere i aconseguir canvis en 
les creences, les polítiques i les relacions perquè les dones puguin decidir sobre 
les seves vides, disposin d’ingressos estables i participin activament en la presa 
de decisions. donem suport a organitzacions de dones perquè puguin exigir els 
seus drets en tots els àmbits.

“La dona cuina, 
talla cafè i cuida els 
nens. En canvi, ni 
rep ni comparteix els 
beneficis del treball.”
LUz EVELIA gODInES, 
productora de cafè de 
Nicaragua

La falta de drets de les dones comença a 
casa. Moltes no poden decidir en qüestions 
diàries com les referents a la seva salut, les 
compres per a la família o la participació en 
l’organització comunitària. El difícil accés a 
l’educació i la pobresa limiten totalment la 
seva autonomia. Per això, des d’Intermón 
Oxfam volem que més dones accedeixin i 
controlin recursos econòmics i ingressos 
estables, garantint el seu dret d’accés a la 
terra i al mercat laboral. Al Marroc hem 
desenvolupat un programa per reclamar 
treball digne que, des del seu inici el 
setembre del 2010, ha sensibilitzat en drets 
laborals 8.000 persones, 2.300 de les 
quals són treballadores de la maduixa. I, a 
nicaragua, facilitem que desenes de dones 
aconsegueixin posar al seu nom (o amb els 

AMB TREBALL DIGNE  
I SENSE VIOLÈNCIA

 Una camperola de Guatemala ens mostra el que ha après durant una jornada de formació en tècniques agrícoles.

seus marits) la terra que treballen. Amb 
el títol de propietat a la mà, tenen dret a 
rebre els beneficis obtinguts amb la collita, 
a participar en la presa de decisions i els 
resulta més fàcil accedir a recursos com 
crèdits, llavors o formació. 

En el nostre compromís per defensar 
reformes legals que garanteixin el dret de 
les dones a una vida lliure de violència, hem 
obtingut avanços pel que fa a canvis d’idees 
i creences. A Colòmbia, hem impulsat 
dues campanyes en què hem denunciat la 
violència sexual en el marc del conflicte 
armat, que han tingut resultats positius 
en l’opinió pública i han aconseguit un 
compromís més gran dels homes per posar 
fi a aquesta xacra.

quÈ Hem 
Fet // 4
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Les dones continuen ocupant un ridícul 
18,6% dels parlaments del món i tot just un 
16% dels càrrecs ministerials, principalment 
de sectors socials. Amb una presència tan 
escassa en els espais de poder i presa de 
decisió, resulta molt difícil que les seves 
demandes siguin incloses en les agendes 
polítiques dels països. Per això, promovem 
la seva participació en espais de decisió, 
ja sigui en la pròpia comunitat o en la 
política local, regional o estatal. 

Amb aquest objectiu, entre 2010-2011, 
hem impulsat la creació de quatre escoles 
regionals per a la  formació de dones 
indígenes de l’Equador per dotar i reforçar 
la seva participació i lideratge. Al Marroc 
també treballem per aconseguir una 
participació política més important de les 
dones i perquè s’impliquin en la defensa 

“Va ser un repte 
convèncer els polítics 
que els drets de les 
dones també eren 
prioritaris. Vam estar 
10 anys perquè ens 
reconeguessin com a 
part de la societat civil.”
nAjAT RAzI, presidenta de 
l’Association Marocaine de 
Droits des Femmes del Marroc

dels seus drets. Treballem amb la societat 
civil per assolir un lideratge transformador 
i l’articulació d’organitzacions i moviments 
de dones dins el país, i fins i tot en 
l’àmbit regional, per promoure estratègies 
conjuntes que visualitzin els seus interessos 
i influeixin en els processos de canvi 
d’aquests països.

Per a nosaltres, les organitzacions de 
dones i feministes són aliades clau per 
posicionar i demanar els seus drets i 
necessitats en les comunitats en què 
participem. Per això, cada any intentem 
treballar amb més organitzacions de 
dones en tots els nostres àmbits de treball, 
contribuint a enfortir-les perquè puguin 
exigir els seus drets.

AMB VEU PRòPIA

 Un grup de txadianes 
parlen dels microcrèdits 
que han rebut com 
a sòcies de CELIAF, 
organització de dones amb 
què treballem.

232.802 persones  
del sud beneficiades
15 programes en 11 països 

Amb tu 
reaccionem davant 
la desigualtat  
de gènere}
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La crisi econòmica ha sacsejat 
amb força les persones més 
vulnerables de tot el planeta 
i ha comportat una onada 
de retallades en la despesa 
pública i, particularment, en 
la despesa social. Aquestes 
mesures han generat la 
mobilització de milions de 
ciutadans i ciutadanes a tot 
el món que expressen alt i 
clar la seva oposició a l’actual 
model econòmic i a les 
mesures d’ajust, un moviment 
social que a més a més vol 
canalitzar la indignació cap 
a una transformació positiva, 
amb propostes en molts fronts 
econòmics i polítics. 

Des d’Intermón Oxfam també 
ens hem mobilitzat contra 
les retallades de la despesa 
social i de l’ajuda als països en 
desenvolupament, que castiguen 
els qui més pateixen els efectes 
de la crisi. I hem llançat la 
campanya Que no paguin els 
de sempre, en la qual proposem 
noves vies de finançament al 
desenvolupament perquè els 
autèntics culpables de la crisi 
es responsabilitzin de la greu 
situació socioeconòmica que 
han causat. La taxa Robin Hood 
n’és un exemple. Un cànon del 
0,05% aplicat a les transaccions 
financeres internacionals que 
permetria recaptar 300.000 
milions d’euros anuals per 
combatre la pobresa i el canvi 
climàtic. A la cimera anual 

impulsem una  
ciutadania activa i una 
governabilitat responsable
el nostre objectiu és contribuir a la construcció d’un moviment ciutadà global, preparat 
per mobilitzar-se i reclamar justícia. també exigim estats i empreses responsables que 
respectin els drets de la ciutadania i s’impliquin en la lluita contra la pobresa. 

“L’esperança es construeix 
movent-nos, actuant, sent 
agents responsables de la 
nostra pròpia realitat i de 
la societat en què vivim.”
ROMInA HIDALgO, membre 
del grup universitari IO de la 
Complutense de Madrid

de les nacions Unides, vam 
aconseguir que zapatero 
donés suport públicament 
a aquesta taxa, mentre els 
nostres equips de mobilització 
social aconseguien que 34.465 
persones a Espanya signessin a 
favor seu i contra les retallades 
de l’AOD espanyola. Un any 
d’intenses mobilitzacions ha 
servit per portar la taxa Robin 
Hood a l’opinió pública del 
nostre país i de tot el món, i ha 
obligat la Unió Europea i el G20 
a incorporar el tema a les seves 
agendes. 

A les escoles també promovem 
la construcció d’una ciutadania 
global. Durant aquest 
exercici, 16.165 estudiants 
de primària i secundària de 
17 països han participat en 
les propostes educatives de 
Connectant mons. Kaidara, la 
web d’experiències i recursos 
pedagògics per a una ciutadania 
global, està a ple rendiment, 
amb 97.765 visites i 9.274 
descàrregues, dos anys després 
del seu llançament. Mentrestant, 
la xarxa d’educadors i 
educadores continua treballant 
de manera cooperativa per a 
la construcció d’una escola 
compromesa i responsable. 

Hem aconseguit que 6.496 
joves es sumin a les nostres 
propostes. Comptem amb set 
grups universitaris i més de 
5.000 persones participen 
activament en la comunitat 
virtual Dalelavueltaalmundo.
org. A més a més, vam ser a la 
trobada de joves Kaleidoscope, 

CONSTRUïM 
CIUTADANIA

 Promovem l’aplicació de la taxa Robin Hood perquè no paguin els de sempre.

que va tenir lloc a l’Índia, i que va 
reunir 300 activistes de gairebé 
100 nacionalitats per debatre i 
intercanviar experiències. 

També hem impulsat unes 50 
activitats de sensibilització 
sobre l’impacte que té el 
comerç just en la reducció de 
la pobresa i sobre la importància 
de canviar hàbits de consum. 

D’altra banda, hem aconseguit 
que 800 persones caminin 
contra la pobresa en la primera 
edició del Trailwalker, una marxa 
solidària en la qual els 200 
equips participants van difondre, 
prèviament, el nostre treball 
per obtenir els 1.500 euros 
necessaris per inscriure-s’hi. En 
total, es van recaptar 473.297 
euros que s’han destinat als 
nostres programes al Sud.

quÈ Hem 
Fet // 5
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Des d’Intermón Oxfam promovem que 
la ciutadania exigeixi als seus governs 
transparència sobre les seves despeses i 
ingressos, sistemes fiscals més equitatius 
i un repartiment més just de la riquesa. 
Durant aquest exercici, hem observat 
avanços en la legislació per millorar la 
transparència financera i comptable 
d’empreses i governs, encara que, en 
la majoria dels casos, encara no és de 
compliment obligatori. Als Estats Units, 
amb l’impuls de la campanya Publica el 
que pagues, s’ha aprovat una llei perquè les 
empreses mineres i petrolieres facin públics 
els seus comptes de forma separada en 
cada un dels països i dels projectes en què 
operen. A Bolívia, hem col·laborat amb el 
Ministeri d’Hidrocarburs perquè publiqui 
tots els ingressos derivats de l’extracció 
del gas que s’aconsegueixen a les distintes 
zones de producció i com es distribueixen 
a les diferents regions del país. La 

“Necessitem la 
mobilització de la 
població afectada per 
l’explotació del petroli. 
Que s’aixequin tots 
junts, com si fossin un 
sol home.”
URBAIn MOyOMBAyE,  
líder comunitari del Txad 

col·laboració entre el Govern i la societat 
civil ha aconseguit engegar un mecanisme 
de transparència i de rendició de comptes 
molt beneficiosos per al futur del país. Un 
altre exemple positiu s’ha produït a Mali, on 
el Govern ha començat a divulgar de forma 
senzilla al gran públic les xifres bàsiques del 
pressupost nacional: com espera obtenir els 
seus recursos i com se’ls pensa gastar per 
assolir els objectius fixats.

A escala local, hem actuat en desenes de 
municipis, comunitats rurals i barris de molts 
països per millorar la qualitat del diàleg amb 
les autoritats, la participació i el control 
ciutadà de l’acció pública. Per exemple, a 
Tanzània, hem donat suport a la mobilització 
de la població en una regió del país que ha 
creat 66 comitès organitzats per reclamar 
als seus governants més recursos per a 
serveis socials bàsics. I, al Txad, impulsem 
les iniciatives d’organitzacions socials en 
la seva lluita per la transparència en l’ús 
de les rendes generades pel petroli, en 
les quals es denuncia el problema de la 
corrupció i l’abús de poder que impedeixen 

GOVERNS I EMPRESES 
RESPONSABLES

 Al Txad, la gasolina que es ven al carrer prové del Camerun i Nigèria. 

182.471 persones  
del sud beneficiades
15 programes en 11 països 

Amb tu 
reaccionem davant 
l’immobilisme i 
l’apatia}

generar un impacte positiu en termes de 
lluita contra la pobresa. 

D’altra banda, continuem donant suport a 
les mobilitzacions ciutadanes que denuncien 
situacions d’impunitat i exigeixen justícia amb 
les víctimes de conflictes i violacions de drets 
humans. A Colòmbia, hem fomentat que les 
famílies de persones desaparegudes uneixin 
els seus esforços per poder trobar-les i hem 
facilitat la creació de 65 grups de suport 
psicosocial per a les víctimes. A Mauritània, 
juntament amb les organitzacions amb 
què treballem, hem aconseguit frenar 
les concessions de terres conreables a 
inversors estrangers. 

També hem enfortit la capacitat de diàleg 
i la interlocució amb algunes empreses. 
A Bolívia, Repsol ha millorat les seves 
pràctiques de transparència social i 
ambiental, així com la seva relació amb les 
comunitats indígenes, gràcies a la pressió 
conjunta de l’opinió pública boliviana i 
espanyola.
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On treballem
lA nostrA  
PresÈnciA Al mÓn

nre. de progrAmes àfriCA AmèriCA àsiA

 JUSTíCIA ECONòMICA 14 13 1 28

 SERvEIS SOCIALS BàSICS 5 – 1 6

 ACCIó HUMANITàRIA 14 12 4 30

 DRETS DE LES DONES 4 11 – 15

 CIUTADANIA I GOvERNABILITAT 4 11 – 15

ToTAl progrAmes 41 47 6 94

 NRE. D’ORGANITzACIONS DE Comerç jusT 18 49 43 110

NRE. DE pAïsos ON TREBALLEM 16 15 13 44

També gestionem, amb impacte a diversos països, 2 programes a l’Àfrica i 6 a l’Amèrica Llatina.

un programa és un conjunt de 
projectes que persegueix generar canvis 
sostenibles en la vida de les persones 
perquè puguin exercir els seus drets. els 
diferents projectes s’articulen generant 
resultats superiors a la suma individual 
que cadascun aconseguiria per separat.
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La reproducció del mapa correspon a la projecció de Peters.  
Mostra els països en proporció a les seves mides relatives, segons àrees iguals.

Intermón Oxfam (Espanya)
Oxfam Alemanya
Oxfam Amèrica (EUA)
Oxfam Austràlia
Oxfam Bèlgica

Oxfam Canadà
Oxfam França 
Oxfam Gran Bretanya
Oxfam Hong Kong
Oxfam Índia

Oxfam Irlanda
Oxfam Mèxic
Oxfam Novib (Països Baixos)
Oxfam Nova Zelanda
Oxfam Quebec (Canadà)

Oficines d’incidència política d’Oxfam a Washington, nova york, Brussel·les, 
ginebra, Brasília i Addis Abeba.

Membres observadors: Oxfam Itàlia i Oxfam japó.

Junts treballem a 98 països.

Membres de la confederació 
internacional Oxfam
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Els nostres comptes
en el període 2010-2011, en un context de greu crisi econòmica, hem hagut d’implementar 
noves mesures d’ajust per poder prosseguir amb la nostra missió: posar fi a la pobresa 
i la injustícia. Aquestes mesures han suposat una sèrie de despeses extraordinàries 
que, afegides a uns ingressos moderats, ens han portat a tancar l’exercici amb xifres 
negatives. un dèficit en el present que ens permet mantenir el nostre compromís actual i 
futur amb les persones que més ho necessiten. 

inForme 
econÒmic

 ingressos
IngRESSOS PRIVATS  52.482

4	Socis i donants  34.840
4	Donatius per a emergències  833
4	Vendes de comerç just i editorial  6.108
4	Herències i llegats  2.121
4	Aportacions d’altres Oxfam  7.573
4	Altres ingressos (ingressos financers)  1.007

IngRESSOS PÚBLICS  27.276

4	Govern espanyol  6.132
4	Unió Europea  9.285
4	Administracions autonòmiques i locals  10.570
4	Agències de cooperació internacionals  1.289 

  TOTAL IngRESSOS  79.758

 despeses
PROgRAMES D’ACTUACIÓ  72.111 

4	Projectes de desenvolupament  32.388
4	Acció humanitària  21.895
4	Campanyes de sensibilització i educació  9.555
4	Comerç just i editorial  8.273

ADMInISTRACIÓ I CAPTACIÓ DE FOnS  12.571

  TOTAL DESPESES  84.682

  RESULTAT -4.924

eXercici 
2010-2011

(en milers d’euros)

nota: L’exercici 2010-2011 comprèn el període que va de l’1 d’abril de 2010 al 31 de març de 2011. Aquest és el primer exercici de dotze 
mesos amb aquestes dates de tancament (iguals per a tots els Oxfam). Per això, les dades no són comprables amb els exercicis anteriors. 
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com obtenim els ingressos

com distribuïm els nostres fons
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les nostres xifres, al detall
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Pots consultar o baixar-te els nostres comptes complets i la Memòria en anglès i francès a www.IntermonOxfam.org/rendintcomptes.

L’exercici 2010-2011 ha estat, en l’aspecte 
econòmic, un període molt complicat per 
a la nostra institució. La crisi econòmica 
ens ha obligat a prendre decisions difícils 
que han comportat un dèficit econòmic 
a curt termini, però que permetran que 
puguem continuar treballant al costat de les 
persones que més ens necessiten, a través 
de la cooperació per al desenvolupament, 
l’ajuda humanitària davant de situacions 
d’emergència, el comerç just i la 
sensibilització social a través de campanyes. 

Per garantir la continuïtat de totes aquestes 
activitats en un context de crisi com 
l’actual, ens hem vist obligats, durant 
aquest exercici, a buscar solucions de fons 
que complementen les mesures d’estalvi 
adoptades durant els tres últims anys. 
Després d’ajustar al màxim les despeses de 
gestió, administració i captació de fons (fins 
al 14,7%), aquest cop hem hagut de reduir 

les nostres despeses de personal a Espanya, 
eliminant 63 llocs de treball ocupats per 
persones del nostre equip que han dedicat 
hores, esforç i il·lusió a la nostra organització 
i als quals lamentem haver dit adéu. La resta 
de la plantilla ha vist reduïda la jornada un 
10%, temporalment. A més a més, hem 
hagut de reorientar la nostra activitat editorial 
comercial. En coherència amb els nostres 
valors, totes aquestes mesures les hem 
portat a terme amb plena transparència i 
respecte de la legalitat, oferint les millors 
condicions possibles a les persones que 
ens han deixat. Tot això ha comportat una 
sèrie de despeses extraordinàries, que no es 
tornaran a repetir, i que eren necessàries per 
mantenir la nostra missió en el futur. 

Les despeses totals al final de l’exercici 
(84.682.288 euros) no les hem pogut 
compensar amb els ingressos (79.758.000 
euros), malgrat que en aquest exercici 

hem aconseguit que augmentessin. 
Un creixement que es deu, sobretot i 
especialment, a la solidaritat de milers 
de persones, administracions, entitats 
i empreses, que segueixen malgrat tot 
donant-nos suport econòmic, així com a la 
bona feina del nostre equip en la recerca 
incansable de fons. 

El resultat d’aquest desajust entre ingressos 
i despeses és un dèficit de 4,9 milions 
d’euros. Una xifra que no ens agrada 
presentar en aquesta memòria, però que 
és necessària perquè puguem mantenir un 
treball de qualitat per aconseguir el nostre 
principal compromís: que més homes i 
dones que viuen en la pobresa puguin 
exercir els seus drets amb dignitat. 
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Garanties de transparència 
i bones pràctiques
A intermón oxfam volem ser transparents amb les nostres polítiques, les nostres 
actuacions i els nostres 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 mostrar els comptes clars i a aconseguir el màxim impacte perquè 
totes les persones puguin exercir els seus drets i gaudir d’una vida digna.

AcreditAcions  
i gArAnties

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, portada a terme per 
Alcain y Riba Auditores (la primera 
pàgina de la qual publiquem 
en aquesta pàgina i que es pot 
consultar íntegrament a la nostra 
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 
Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament. Així mateix, els 
principals donants privats, com 
les grans caixes d’estalvis, ens 
demanen rendicions de comptes 
periòdicament i, en algun cas, 
visitar els projectes directament. 

A tot això se suma l’anàlisi de la 
nostra activitat que la Fundación 
Lealtad fa anualment i que  
es pot consultar a  
www.fundacionlealtad.org.

Ens sotmetem a 
diferents instruments 
de control i subscrivim 
codis que ens obliguen 
a treballar amb eficàcia 
i eficiència per assolir 
la nostra missió
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El treball conjunt

Codis subscrits

Promovem la creació d’aliances i el treball amb altres 
convençuts que, sumant els nostres esforços, reaccionarem 
millor davant la pobresa i la injustícia. en un món global i 
interconnectat, la unió fa la força.

des d’intermón oxfam hem assumit públicament diferents 
compromisos, que tenen implicacions des del punt de vista 
de la responsabilitat social.

Com a membres d’Oxfam Internacional, 
treballem en estreta col·laboració amb els 
altres 14 membres de la confederació. 
Convençuts que, sumant els nostres 
esforços als d’altres organitzacions, 
reaccionarem millor davant la pobresa 
i la injustícia, també formem part de 
diverses aliances. Així, som membres 
fundadors de la Coordinadora Espanyola 
d’Organitzacions no governamentals per al 
Desenvolupament (CONGDE) i participem 
en les coordinadores d’ONG de les 17 
comunitats autònomes d’Espanya. Formem 
part d’EURODAD (xarxa Europea de Deute 
i Desenvolupament), FECEMD (Federació 
Espanyola de Comerç Electrònic i 
Màrqueting Directe); 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 qui hem 
signat l’FPA (Acord Marc de Col·laboració, 
en les seves sigles en anglès), que defineix 
els rols i responsabilitats en la implementació 
de les operacions humanitàries finançades 
per aquest organisme. 

En l’àmbit del comerç just, formem part de 
la Coordinadora Estatal de Comerç just, de 
l’Associació Europea (EFTA), de la Federació 
Internacional (IFAT) i de la xarxa Europea 
de Botigues de Comerç just (NEWS). A 
més a més, des del 1995, som organisme 
consultiu del Consell Econòmic i Social de 
les nacions Unides. 

Els compromisos adquirits fins ara 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 Roja i les organitzacions no governamentals, 
Contracte humanitari d’Oxfam Internacional, Carta humanitària del projecte 
Esfera, Carta de responsabilitats de les organitzacions no governamentals 
internacionals, assumida per tots els membres d’Oxfam; Codi de conducta 
de les ONG i la seva eina de transparència de les ONG de la Coordinadora 
Espanyola d’Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament, 
Principis de l’Organització Mundial de Comerç Just i Codi de conducta per al 
desenvolupament del Fundraising a Espanya. 

A més a més, comptem amb una política de responsabilitat social organitzativa, 
una política de transparència i rendició de comptes i un codi de conducta 
propis; a aquest últim, s’adhereixen totes les persones que formen part del 
nostre equip operatiu i defineix les seves responsabilitats (i límits) en l’exercici 
del seu treball dins l’organització. El nostre patronat també es regeix per un 
codi de bon govern. 

Tots aquests documents estan disponibles a la nostra web.

 Des d’Intermón Oxfam hem participat 
en l’elaboració de l’edició 2011 del 
Manual Esfera, el document que reuneix 
les normes bàsiques de tota resposta 
humanitària més reconegut a escala 
internacional.
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entitAts  
col·lABorAdores

cofinançadors públics

Afiliats d’Oxfam que han contribuït als nostres programes

volem donar les gràcies a tots aquests organismes públics, empreses, entitats 
financeres, fundacions i institucions privades per acompanyar-nos en la lluita contra la 
pobresa i per haver contribuït a canviar la realitat de moltes persones.

OxfaM aleManya
OxfaM aMèRica (eUa)
OxfaM aUstRàlia
OxfaM Bèlgica
OxfaM canadà

OxfaM gRan BRetanya
OxfaM HOng KOng
OxfaM iRlanda
OxfaM nOviB (PaïsOs BaixOs)
OxfaM QUeBec (canadà)

MINISTERIS
Ministerio de Trabajo 

AlTRES GOvERNS AUTONòMICS
Gobierno de Cantabria - 
Vicepresidencia- Consejería de 
empleo y bienestar social - Dirección 
General de Asuntos Europeos y 
Cooperación al desarollo
Gobierno de la Rioja

DIPUTACIONS
Diputació de Barcelona
Diputación Foral de Bizkaia - 
Gabinete del Diputado General
Diputación Foral de Gipuzkoa-
Departamento de Deportes y  
Acción Exterior
Diputació de Girona
Diputación Provincial de Valencia

AlTRES AjUNTAMENTS
Ajuntament Badalona
Ayuntamiento de Bilbao
Ajuntament de Castelló de la Plana
Ayuntamiento de Gandía
Ajuntament de Girona
Ayuntamiento de Logroño
Ajuntament de Lleida
Ayuntamiento de Madrid - 
cooperación ciudad de Madrid
Ayuntamiento de Málaga

Ajuntament Mataró
Ayuntamiento de Oviedo
Ayuntamiento de Pamplona
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Cugat del Vallés
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ayuntamiento de Vitoria
Ayuntamiento de Zaragoza

Agraïments
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empreses i institucions privades col·laboradores

AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA, S.L. • ACCES • ACUAMED • ADIF • ADIQUIMICA S. A. • AFEX ELECTRONICS S. A. U. • AIGUES DEL MONTSENY S. A. • ALONSO HIPERCAS • 
ANEKIS S.A. • AROFISH S. L. • AROPESCA S. A. • ARVATO SERVICES • ASOCIACIÓN AMBILAMP • ASOCIACIÓN DE PADRES DEL COLEGIO EUROPA • ASOCIACIÓN ETXEBARRIBAILA 
ETXEBAILA • ASOCIACIÓN MICOLOGICA Y MEDIOAMBIENTAL SAEPO • ATRILIA • BARCELONA TURISME • BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA • C R DEL MEDITERRANEO RURALCAJA 
• CADENA SER • CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, • CAIXANOVA • CAJA CASTILLA LA MANCHA • CAJA MADRID  • CAM CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO • CANON 
ESPAÑA • CARLOS CORDERO Y RINCONES DEL MUNDO S. L. • Carnicas Frivall S.L. • CECU SOLAR S. L. • CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS S. A. • CENTESIS S. A. • 
CETECLISOR S. L. • COL·LEGI EUROPA • COL·LEGI OFICIAL DIPLOMATS TREBALL SOCIAL • COMINDEX S. A. • CORPORATE MOBILE RECYCLING ESPAÑA S. L. • CREMONINI RAIL 
IBERICA S.A. (RENFE) • CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA • DECEMBER • DELAWARE CONSULTORIA S. L. • DHL SUPPLY CHAIN • DIARIO DE NAVARRA • DISIMOB 2000 S. L. 
• DISTRIB. VINUM NOSTRUM S.L. • ENTRADAS SEE TICKETS • ERGO VIDA • ESADE FUNDACIÓ • ESCUELA DE IDIOMAS NERJA S. L. • ESTELS 98 S. L. • EUROFRED, S.A. • EYEE 
ESTUDIOS EMPRESARIALES AIE • FAINSA S. A. • FEDERACIO CATALANA DE ONGD PEL DESENVOLUPAMENT • FERROVIAL S. A. • FLUIDRA SERVICE S. A. • FONAMENTS S.A. • 
FORD ESPAÑA • FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP • FUND. HOSPITAL DE L’ESPERI SANT • FUNDACIÓ JAUME ESPONA • FUNDACIÓN AISGE • FUNDACIÓN ANTONI 
SERRA SANTAMANS • FUNDACIÓN BANCAJA • FUNDACIÓN CAJA GRANADA • FUNDACIÓN CAJAMAR • FUNDACIÓN CAJASOL • FUNDACIÓN CANARIA NARANJO GALVÁN • 
FUNDACIÓN CHORLAVÍ • FUNDACIÓN FELIPE RINALDI • FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA • FUNDACIÓN SANTA MARÍA • FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA • GET 
IT DONE S. L. • GIMAR S. L. GRUPO GIRO • GREMI DE PASTISSERIA DE BARCELONA • GRUPO DISBER SIGLO XXI, S.L. • GRUPO JOLY • GYM 88 S. L. • HABERES Y SERVICIOS 
S. L. • HEINEKEN ESPAÑA S. A. • HERALDO DE ARAGÓN • HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA S. L. • HUERTA DE LA RETAMOSA S. L. • ICAV ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
DE VALENCIA • IL.LUSTRE COL.LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA • ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORIO DE VIZCAYA • INECO INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL 
TRANSPORTE S. A. • INFOJOBS, S.A. • INGENIERÍA CIVIL INTERNACIONAL • INOFF COMUNICACIÓN • INPROQUISA S. A. • INSTITUTO ANDALUZ DE LAS ARTES Y LAS LETRAS 
• INVERCAIXA GESTIÓN • ISS FACILITY SERVICES, S.A. • LA FÁBRICA DE LA TELE • LA VANGUARDIA • LA VOZ DE GALICIA • LAGUPRES S. A. • LLOBET SUPERMERCATS • 
LOS LEANDROS SOLARES S. L. • LOTTUSSE S. A. U. • MANINSELEC S. L. • MARP MARKETING Y PRODUCTO S. A. • MAZARS AUDITORES S. L. P. • MEDIAPRODUCCION S. L. • 
MERCABARNA • MOET HENNESSY ESPAÑA LWMH GROUP • MOLDTRANS INTERNACIONAL S.A. • OBRA SOCIAL UNICAJA • OLYMPUS OPTICAL ESPAÑA S. A. • OPEN HOUSE 
SPAIN S. L. • ORIENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOLUCIONES S. L. • OTO S. L. • PARCS I JARDINS DE BARCELONA • PAPEL A WEB • PEDIAL • PULSO INFORMÁTICA S. L. 
• RENFE • SABECO S. A. • SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA • SERVICE POINT FM IBERICA • SONY MUSIC • TALEMAR INVERSIONES S. L. • TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA 
S.A.U • TERESA Y JOSE PLANA EMPRESA PLANA SL • TERMOPACK S. L. • THE IRISH ROVER (EL GARBANZO S. L.) • TIFSA TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN FERROVIARIA S. A. 
• TORRELIERTA S. L. • TYPSA ESTADISTICA Y SERVICIOS S. L. • UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA • UNKASOFT • VODAFONE ESPAÑA S. A. U.

i a les 1.861 empreses, fundacions i entitats privades que, 
per falta d’espai, no podem esmentar. Moltes gràcies!
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BOLÍVIA
Director: Luis Camacho
Av. Hernando Siles, 5826. 
Obrajes.
LA PAZ.
Tel.: 591-22113212

BURKInA FASO
Director: Omer Kaboré
10 BP 13491. 
OUAGADOUGOU 10
Tel.: 226-50362023

BURUnDI
Directora: Diane 
Mpinganzima
Quartier INNS. Av. de la 
culture, 4.
BP 7386. BUJUMBURA
Tel.: 257-22257230 / 257-
22508112 (Makamba)

COLÒMBIA
Director: Alejandro Matos
Diagonal, 35, 5º - 40 La 
Merced.
BOGOTÀ
Tel.: 571-2882781

EQUADOR
Director: Vinicio Villalba
Avda. de los Shyris 2312 y El 
Universo. 
QUITO
Tel.: 593-2-2256272

ETIÒPIA
Director: Daniel Kocha
Kirkos Sub City - Kebele 
02/03
Bole Road - DH Tower
ADDIS ABEBA
Tel.: 251-114168383

HAITÍ
Director: Vincent Maurepas 
jeudy
13, Angle Route Jacquet 
Toto et Rue Bailly
Delmas 95.  Petion Ville.
PORT-AU-PRINCE
Tel.: 509- 28131783 y 509-
28131784

MARROC
Directora: Pilar Duat
3 Rue Béni Mellal. Apt. 3. 
Hassan.
10000 RABAT
Tel.: 212-3769427

MAURITÀnIA
Directora: Sokhna Mariem 
Baro
Ilot C. ZRC nº 458. 
BP 1301. NUAKCHOTT
Tel.: 222-5244808

MOÇAMBIC
Directora: Amy glass
Av. Kwame Nkrumah, 1519 
R/C
MAPUTO
Tel.: 258-21414675

PARAgUAI
Directora: Óscar López
Calle Mac Mahon, 5391. 
Villa Morra.
13197 ASUNCIÓN
Tel.: 595-21602011

PERÚ
Director: Ricardo Magán
Av. Brasil, 3901. Magdalena 
del Mar. 
LIMA
Tel.: 511-7193270

SUDAn
Directora: Elena Tiffert-
Vaughan
Shelter Afrique House 
Mamlaka Road
PO Box 1350 Code 00606 
Sarit Centre
Western Bahr el Ghazal
Telf.: 246-122531504

TAnzÀnIA
Director: Amin Bakari
PO Box 748. MOROGORO
Tel.: 255-232613228

TxAD
Director: Abakar Mahamat-
Ahmat
Porte 31, Rue de 3628. 
Quartier Klemat
BP 5166. N’DJAMENA
Tel.: 235-2516400

OFICInA SUBREgIOnAL
DE CEnTROAMÉRICA, 
MÉxICO
y EL CARIBE
Directora: Pilar Orenes
Residencial Bolonia. Optica
Nicaraguense, 1 cuadra 
arriba,
1 cuadra al sur, 10 vrs. 
arriba.
MANAGUA
Tel.: 505-22643432

Contacta’ns

Moltes gràcies!

a aLtReS PaÏSoS

a eSPaNYa
SEUS
BArCelonA (seu social)
Director: Francesc Mateu
Roger de Llúria, 15 - 08010
lA CorunYA
Directora: Maika Beltrán
Sta. Catalina, 16-20, 1r,
locals B-C - 15003
BilBAo
Directora: nerea Basterra
Alameda de Urquijo, 11,  5è 
C - 48008
mAdrid
Directora: gloria Bigné
Alberto Aguilera, 15 - 28015
seVillA
Director: Valentín Vilanova
Méndez Núñez, 1,  1r, 
oficina 6 - 41001
VAlènCiA
Director: Fernando 
Contreras
Marqués de Dos Aguas, 5 
- 46002
sArAgossA
Directora: Lorena Fernández
Pedro Mª Ric, 13, 2n dta. - 
50008 

BOTIgUES I COMITÈS
AndAlusiA
granada. Cruz, 44 
Huelva. Béjar, 7
jerez de la Frontera. Armas, 
9 
Màlaga. Nosquera, 2
Sevilla. Muñoz Olivé, 5
ArAgÓ
Saragossa. León XIII, 24
AsTúries
Oviedo. Río San Pedro, 11
CAnTàBriA
Santander. Santa Lucía, 33
CAsTellA - lA mAnCHA
guadalajara. Plaza Capitán 
Boixareu Rivera, 68
Toledo. Plaza Amador de los 
Ríos, 4
CAsTellA i lleÓ
Burgos. Almirante Antonio 
Valdés y Bazán, 1
LLeó. Cervantes, 12
Salamanca. Ancha, 6
Valladolid. Colmenares, 1

CATAlunYA
Badalona. Sant Miquel, 53 
baixos
Barcelona. Roger de Llúria, 
15;
gran de gràcia, 156
girona Plaça del Vi, 4 
Lleida. Comptes d’Urgell, 1
Sabadell. Sant Pere, 51
Tarragona. Sant Francesc, 
6 baixos
Terrassa. Pg. Comte D’Egara, 
2-4
Vilanova i la Geltrú. Plaça 
Cotxes, 3 
gAlÍCiA
La Corunya. Estrecha de 
San Andrés, 12
Vigo.  Ecuador, 31
illes BAleArs
Palma de Mallorca.  
Victoria, 4
lA riojA
Logronyo. Calvo Sotelo, 24, 
baixos

mAdrid
Alberto Aguilera, 15;
Goya, 68
múrCiA
Múrcia. Echegaray, 4 
nAVArrA
Pamplona. Paulino 
Caballero, 25
pAÍs BAsC
Bilbao. Alameda de Urquijo, 
11
Donostia-Sant Sebastià.
San Francisco, 22 
pAÍs VAlenCià
Alacant. Segura, 13
Castelló. Enmedio, 97
Elx. Salvador, 22
gandia. Torreta, 10
València. Marqués de Dos 
Aguas, 5

COMITÈS
AnDORRA  Andorra la Vella
Ciutat de Valls, 27, 1r 2a
Càceres. Ronda del Carmen, 
35, baixos H, porta H3
Cadis. San Francisco, 13, 
entl. dta.
Còrdova. Cruz Conde, 10, 
2n 6a
Conca. Edificio del Mercado, 
3º, despatx 12
getafe. Magdalena, 5
gijón. Francisco Martínez 
Marina, 2 
Las Palmas de gran 
Canarias. Centro Loyola. 
Doctor Chil, 15
Mataró. Casal de l’Aliança 
Mataronina. Bonaire, 25
Reus. Pendent nova ubicació
Sant Cugat. Orient, 31
Santiago de Compostel·la. 
Rua do Horreo, 37, local 5
Vitòria-gasteiz. Pendent 
nova ubicació

IntermonOxfam.org

Vine a la Setmana  
de la tranSparència
Del 16 al 21 de gener, visita una de les nostres 

botigues i coneix de primera mà el treball que 

fem. T’hi esperem! Més informació a  

www.IntermonOxfam.org/setmanatransparencia
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L’ALTRA 
BOTIGA 
nadalenca

Quan compres articles de 

Intermón Oxfam no solament 

obtens articles d’excel·lent 

qualitat, sinó que estàs contribuint 

a la reducció de la pobresa i al 

desenvolupament sostenible 

dels productors del Sud.

si t’agrada comprometre’t amb les bones causes…
FES UN COP D’ULL al nostre aparador solidari i tria 
regals de comerç just per a aquest Nadal.

pesseBre AfriCà
Perú
19,9 euros

pesseBre AmB ArBre
Perú
11,9 euros

ninA de drAp
Sri Lanka
15,9 euros

àlBum de  
foTos lACAT
Vietnam
19,9 euros  
(18 cm x 26 cm)  
i 23,9 euros  
(25 cm x 35 cm)

CAiXA de fusTA 
TreBAllAdA
Índia
27,9 euros

moCAdor de sedA
Vietnam
11,9 euros  
(en fúcsia i verd oliva)

mArACA AmB 
CAsCAVells
Índia
9,9 euros

TAmBor
Índia

12,9 euros

moCAdor  
de VisCosA

Índia
14,9 euros

àngel AmB esTel
Perú
4,5 euros
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si vols regalar una panera de nadal diferent…
TRIA un dels nostres tres models de panera, a través  
de la nostra web o directament a les nostres botigues.  
Per a comandes superiors a 300 euros, contacta  
amb comercialcj@intermonoxfam.org o truca al 902 330 331. 

si vols una forma ràpida,  
àgil i còmoda de comprar…
ENTRA a la nostra web:  
www.tiendaintermonoxfam.org

És molT fàCil! 
1. Selecciona els productes que més t’agradin entre uns 600 articles, 

posa’ls al carretó i paga de forma segura. 
2. En un termini d’entre 24 i 72 hores laborables, un missatger te’ls 

portarà a casa. Les despeses d’enviament no estan incloses.
3. La primera vegada t’hauràs de donar d’alta com a usuari. El teu 

compte de client et permetrà veure les teves comandes anteriors, 
descarregar-te la factura, modificar les teves dades o demanar que 
t’enviïn les ofertes i novetats. 

4. Les comandes també es poden fer per telèfon al 902 10 38 55.

Dissenya la teva pròpia panera.  

Pots fer-ho a les nostres  

botigues o, per imports superiors  

a 400 euros, demanar-la a  

comercialcj@IntermonOxfam.org  

o trucar al 902 330 331.

jusTÍCiA
19 euros 

progrÉs
43 euros 

prosperiTAT
28 euros 
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si ets original…
SORPREN amb Algo más que un regalo. TRIA un 
dels nostres regals simbòlics (tres porquets, sis 
mosquiteres, un paquet de llavors …) i fes feliç els 
que més estimes i els que més ho necessiten. 
tranquil! el teu amic, familiar o company de feina 
no rebrà un porquet per correu, sinó una targeta on 
s’explica a què s’han destinat els diners.

si deixar de fumar, anar al gimnàs 
o aprendre un altre idioma és 
sempre el teu propòsit d’any nou...
REPTA la família, els teus 
amics o companys de feina i 
aconsegueix-ho. 

Si ho aconsegueixes, dedica la recaptació de la teva 
aposta solidària als nostres projectes. Contribuiràs a 
canviar la vida de les persones que més ho necessiten.

I si no et van els desafiaments solidaris, també pots organitzar a favor 
d’Intermón Oxfam un sopar de Nadal, una festa de cap d’any, un 
esdeveniment esportiu, un petit mercat a casa, una venda de pastissos, 
una tómbola, un concert... 

28 regals disponibles  a la nova web  www.IntermonOxfam.org/algomasqueunregalo

Ja hem venut més de 
24.000 articles, hem 
recaptat 950.000 euros 

i hem millorat la vida de 

milers de persones.

Coneix la nostra proposta d’Iniciatives solidàries a 
www.IntermonOxfam.org/sumat
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902 330 331 www.IntermonOxfam.org

“Antigament treballàvem amb l’aigua de la pluja, però, 
últimament, la pluja se’n va molt aviat i les plantes 
s’assequen. Per això, hem pensat a recollir aigua, una 
tècnica que consisteix a excavar un pou gran, com una 
mena de llacuna, i fer rases que portin l’aigua de la 
pluja a aquest lloc. Ara que tenim més aigua, podem 
conrear productes variats, a més de patata, ordi, faves, 
hortalisses… Així, tindrem els nostres fills i filles sans i 
ben alimentats.” 
Mateo SaMata, Agricultor del districte rurAl d’AcoPíA, 
ProvínciA d’AcomAyo, dePArtAment de cuzco.

DAVANT LA POBRESA I LA INJUSTÍCIA, REACCIONA.

10
21

5
8

07

Quan hagis  
llegit la revista, 
passa-la... 
A un amic, a un familiar,  
a la biblioteca del teu barri...  
Com més siguem, més  
canvis aconseguirem. 




